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Claudia Leitte encerra folia paulistana

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

A estimativa é impres-

sionante: 9 milhões de 

foliões se espalharam por 

ruas de todos os bairros 

da cidade. Mas, a Vila Ma-

riana certamente foi uma 

das regiões que mais re-

cebeu blocos e eventos 

de Carnaval. A avenida 

23 de Maio, estreante na 

folia, atraiu mais de cinco 

milhões de pessoas até 

agora. A Av. Pedro Álvares 

Cabral (foto) também se 

fi rmou como endereço de 

sucesso dos grandes blo-

cos E nesse fi m de semana 

tem mais: a principal atra-

ção será a baiana Clau-

dia Leitte, que fará show 

dia 17 junto com o Bloco 

do Largadinho. 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

SMPR

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

Valores 
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

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

Página 2 - História do bairro - Parte XX

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: a trajetória 
pioneira de uma educadora

Cafeteria com receitas da 
vovó? Na Vila Clementino 
tem, repleta de delícias...

Barroca Zona Sul: quase lá!
A Escola que surgiu na Vila Mariana nos anos 1970 já enfrentou altos 

e baixos no Carnaval Paulistano. Mas sonhava em voltar ao Grupo Espe-

cial. No ano passado, disputou pelo Grupo I da UESP e venceu. Este ano, 

ficou em terceiro lugar e por poucos décimos não subiu à elite. P����� 5
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 20

Há 60 anos, educadora resolveu investir em um sonho...
Aos doze anos, Alice Kaise 

saía de Riga, capital da Letô-
nia, rumo ao desconhecido. 
No início do século XX, várias 
guerras marcavam a Europa. 
Os países do Leste Europeu 
passaram por vários confl itos 
e transformações.

Nesse cenário, acompa-
nhada da mãe, Kristina Kaise, 
que acabara de perder o ma-
rido na guerra, a menina em-
barcava em um navio, rumo 
ao Brasil. Idioma, costumes, 
cultura, religião, clima, tudo 
seria diferente dali em diante.

Alice vivia uma vida muito 
humilde com a mãe. Teve ape-
nas formação básica escolar. 
Casou-se e formou uma bela 
família, mas sempre traba-
lhou em casa. Em 1935, aos 23 
anos, teve a fi lha que mudaria 
a história da família.

Bolsista do colégio São 
José, Lucy se encantou pela 
possibilidade de transformar 
vidas e ajudar pessoas por 
meio da educação. Ela sentia 
que sua própria história seria 
definida pela instrução que 
recebeu na instituição católi-
ca e, por isso, queria retribuir. 
“Meu sonho era educar crian-
ças especiais”, relembra hoje, 
aos 82 anos.  “Naquela época, 
crianças especiais nem saí-
am de casa, passavam a vida 
praticamente recolhidas”, 
completou Lucy.

Moradora do Jabaquara, 
Cidade Vargas, Lucy come-
çou a dar aula ainda muito 
jovem, aos 18 anos. O bairro 
ainda estava em formação. 
Muitas ruas sequer tinham 
iluminação ou pavimentação. 
As primeiras casas foram en-
tregues apenas uma década 
antes, em 1943 e, até lá, só 

havia uma escola pública nas 
redondezas.

Em 1957, formou-se pro-
fessora pelo Colégio São José, 
no então chamado curso 
“Normal”, que passou a ser 
chamado de “Magistério”, 
um ensino médio técnico para 
formação de professores. Na-
quele ano, Lucy já tinha uma 
turma de 18 alunos em um 
Externato do bairro.

A Professora decidiu sair 
do emprego e trabalhar de 
outra maneira. Para sua sur-
presa, os pais dos seus alunos 
foram procurá-la em casa, 
porque queriam que ela con-
tinuasse a dar aulas para seus 
fi lhos.

Sem sala de aula disponí-
vel, uma das mães de aluno, 
dona Olga, ofereceu um bar-
racão em sua casa, na Rua 
Ressaca. Ali, sobre um cavale-
te, foi improvisada uma mesa. 
Aos poucos, a notícia se es-
palhou e o interesse cresceu. 
Em 1957, inspirada pela santa 
padroeira do bairro, a pro-
fessora Lucy criava ainda em 
caráter experimental a Escola 
Nossa Senhora das Graças. 

Entre os primeiros alunos, 
já havia duas crianças espe-
ciais, que não encontravam 
apoio ou não podiam se ma-
tricular em escolas públicas 
regulares. “Naquela época, o 
preconceito chegava a ponto 
dos pais acharem que uma 
criança com defi ciência inte-
lectual em sala atrapalharia o 
estudo do fi lho”. 

Em pouco tempo, foi pre-
ciso alugar um imóvel na Rua 
Campo Bom para atender a 
procura dos pais. A família de 
Lucy passou então a colabo-
rar: improvisaram mais salas, 

construíram carteiras para 
os alunos e, assim, uma Es-
cola surgia. Ofi cialmente, em 
setembro de 1958, a Escola 
Nossa Senhora das Graças era 
registrada na Secretaria de 
Estado da Educação. Com 80 
alunos de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, naquela 
época chamados de “Jardim 
da Infância” e Primária”. 

Nesse período, a profes-
sora Lucy era também coor-
denadora, diretora, faxineira, 
entre outras funções neces-
sárias na escola. “Minha mãe 
ajudou muito. Trazia almoço 
para mim, ajudava a manter 
a escola organizada”, relem-
bra. A Professora também 
teve outra fi gura inicial muito 
importante: sua irmã adotiva, 
doze anos mais nova. Beth 
também era descendente de 
letões e foi parceira por anos 
a fi o de Lucy. “Beth sempre 
me ajudou e infelizmente 
faleceu cedo, aos 50 anos, 
vítima de um câncer”, lembra 
a fundadora da escola. 

Há vários aspectos incrí-
veis na história da formação 
da Escola Nossa Senhora das 
Graças, no Jabaquara, Cidade 
Vargas. Impossível não dizer 
que a professora Lucy Nie-
man sempre foi uma mulher 
à frente de seu tempo, uma 
educadora com alma, ao mes-
mo tempo, solidária e empre-
endedora.

Sonhava em combater o 
analfabetismo e garantir a 
inclusão de crianças com de-
fi ciências no processo educa-
cional. Sempre soube, parale-
lamente, que esse sonho era 
harmônico com a proposta 
de valorizar a família, a cons-
trução da cidadania através 

de um projeto de escola com 
toda a seriedade de que uma 
empresa sólida necessita.

A vida dela, naturalmente, 
também seguiu esse curso. 
Em 1964, casou-se com Hi-
kmat Nieman, comerciante 
e também um homem dedi-
cado à família e que sempre 
soube valorizar a importância 
da educação. São 54 anos, já, 
desse casamento.

Os fi lhos Jorge e Eliane fo-
ram inseridos nesse ambiente 
e cresceram entendendo a es-
treita relação entre o ensino 
formal de qualidade propor-
cionado por uma boa escola e 
a educação familiar recebida 
em casa. Viviam pela escola, 
quando crianças e jovens. Aos 
poucos, foram se encantando 
pelo ambiente, passaram a se 
dedicar também ao projeto 
empresarial e educacional da 
ENSG. Viram a escola crescer 
e se fortalecer, ganhar reno-
me na comunidade.

Aos poucos, tornaram-
-se eles próprios parte des-
sa história – Jorge, na área 
administrativa, Eliane, cari-
nhosamente conhecida por 
Lica, na área de coordenação 
pedagógica. Até hoje, ambos 
estão lá e, agora, já uma ter-
ceira geração se envolve e se 
dedica ao mesmo sonho que, 
60 anos atrás, criou uma das 
escolas mais tradicionais da 
capital paulista.

 Novo ano letivo
 A Escola Nossa Senho-

ra das Graças iniciou suas 
atividades no último dia 01 
de fevereiro de 2018, pre-
senteando os alunos com 
um chaveiro com o selo que 
representa os 60 anos da 
Instituição.

* 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

Quer ver imagens mais 
antigas do bairro?

Visite: 
historiadojabaquara.com.br*

Dona Lucy tinha o sonho de atender, principalmente, crianças 
com necessidades especiais e lançou-se no sonho de educar 

ainda muito jovem, aos 17 anos. Em 1958, criou a Escola Nossa 
Senhora das Graças, que agora chega a seis décadas dedicadas 

ao ensino, na Cidade Vargas, Jabaquara
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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!

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

•CARNAVAL

Claudia Leitte encerra shows na 23 de Maio
O equivalente à quase tota-

lidade de habitantes da cidade 
participou do Carnaval 2018. 
Levantamento feito pela Pre-
feitura indica que 9 milhões 
de pessoas foram às ruas ou 
ao sambódromo em busca 
de folia - e a festa ainda não 
terminou: tem mais desfi le na 
23 de Maio, incluindo a apre-
sentação da cantora Claudia 
Leitte, neste último fi m de se-
mana ofi cial do Carnaval.  

Considerando-se que a cida-
de tem cerca de 12 milhões de 
habitantes, o número não só 
impressiona como confi rma 
que a cidade recebeu muitos 
turistas e que também o nú-
mero de paulistanos que fi cou 
por aqui em vez de viajar tam-
bém aumentou. E vale ressal-
tar, claro, que muita gente 
participou de várias das pro-
gramações, curtiu diferentes 
blocos!

O forte da festa foi mesmo 
no fi m de semana principal: 
estima-se que foram mais de 
5 milhões curtir a folia na ca-
pital. Só a Avenida 23 de Maio 

atraiu 2,6 milhões de pessoas, 
ainda de acordo com dados 
divulgados pela Prefeitura, 
entre domingo e terça-feira. 

Neste fi m de semana tem 
mais: o Bloco Sebah Vieira de-
fi ne seu perfi l como familiar 
e estreou no carnaval paulis-
tano de rua no ano passado. 
Vai desfi lar dia 17, das 16h às 
21h, entre os Viadutos Santa 
Generosa e Pedroso, Público 
estimado entre 20mil e 50 mil 
pessoas. 

Já o  Navio Pirata é o “mini 
trio elétrico” que, pela pri-
meira vez,  sai de Salvador. 
Haverá participações de BNe-
gão, Flora Matos e Rico Dala-
sam. O Baiana System se for-
mou em 2009 com o objetivo 
de encontrar novas possibili-
dades sonoras para a guitar-
ra baiana, a banda em seu 
repertório também mistura 
ritmos afro-latinos como: 
frevo, samba-reggae, pago-
de, groove arrastado, ijexá, 
kuduro, bass music, cumbia, 
entre outros.

A concentração é na região 

do viaduto Santa Generosa e 
desfi la em direção ao centro, 
das 13h às 18h do dia 17 de fe-
vereiro. São esperadas entre 
20 mil e 50 mil pessoas. 

Claudia Leitte
A expectativa maior, entre-

tanto, é obviamente em tor-
no da cantora Claudia Leitte, 
que participa do desfi le com 
o Bloco do Largadinho

Começa ao meio dia na Av. 
23 de Maio, no Viaduto Santa 
Generosa e terminará às 17h 
no Viaduto Pedroso. Espera-
-se a participação de mais de 
100 mil foliões só nesse show 
da estrela do axé music.

Trânsito
O trecho de pouco mais de 

quatro quilômetros do corre-
dor Norte-Sul que fi cou inter-
ditado até a noite de terça, 
12, voltará a ser bloqueado 
a partir das 6h00 no próxi-
mo sábado (17/02) para mais 
desfi les de três blocos, entre 
eles o Largadinho da Claudia 
Leitte. A via será liberada ao 
tráfego na madrugada de do-
mingo (18/02).

Foi a primeira vez que a 
avenida recebeu os desfi les 
do Carnaval de Rua de São 
Paulo. O bloqueio na 23 de 
Maio aconteceu em ambos 
os sentidos, entre a Rua Es-
tela e a Praça da Bandeira. A 
Secretaria Municipal de Mo-
bilidade e Transportes mobi-
lizou equipes com técnicos 

da SPTrans (São Paulo Trans-
porte) e CET para realizar a 
operação e avaliar os ajustes 

necessários para garantir a 
segurança dos foliões e a fl ui-
dez no trânsito.

Marina Bastet 
Cel e Whatsapp: 11 97481.1362

PROMOÇÃO

Loja online: www.marinabastet.mercadoshops.com.br
Contato: 11 97481-1362 (cel e WhatsApp) 

E-mail: marinabastet@hotmail.com  

Loja online: www.marinabastet.mercadoshops.com.brLoja online: www.marinabastet.mercadoshops.com.br

DESCONTOS P/ 

ENCOMENDAS ACIMA

DE 10 UNIDADES!

Faça um orçamento
CAMISETA POLIÉSTER  

 R$ 22,00 /un -
Acima de 10: R$ 20/un

CAMISETA ALGODÃO  
 R$ 25,00 /un -

Acima de 10: R$ 22/un

MB EstaMparia E pErsonalização
dE roupas E BrindEs

► Personalizamos brindes para empresas, eventos, festas, escolas e 
faculdades (chaveiros, imãs de  geladeira, mousepads, squeezes, cane-
cas, chinelos, bonés, sacolas ecobag, almofadas.
► Personalizamos também camisetas de várias cores e modelos.

BOX  DA  MAQUIAGEM

Antecipe os 

presentes para o 

DIA INTERNACIONAL 

DA MULHER

com produtos a pronta 

entrega Eudora e 

jóias Rommanel. 99788-9209
e-mail ericabcordeiro@gmail.com

Big Shopp Jabaquara

◊ Brincos 
◊ Correntes
◊ Pingentes 
◊ Anéis

◊ Batons 
◊ Loções
◊ Estojos de 
sombras
◊ etc...

R. Onze de Fevereiro, 35 - box 03 - metrô Jabaquara

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
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Vila Clementino tem cafeteria com jeitinho de casa da vovó

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

A magia do
Artesanato &
Decoração

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 de residência, comércio, escritório, paineis cenógráficos etc

TECIDO AUTOCOLANTE - PREÇO DE ATACADO

Tecido Autocolante Facinos é um revestimento pronto para envelopamento, 

TECIDO AUTOCOLANTE - PREÇO DE ATACADO
FABRICAMOS

Mais de

500 
MODELOS E ESTAMPAS

NACIONAIS E IMPORTADOS

Baixe nosso catálogo 

em facinos.com.br

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

R. Luis Góis, 1566
Tel.: 5072-3266

Venha 

conhecer 

o mais 

novo e 

badalado 

bar da 

Luís Góis!!

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

A temperatura sobe e des-
ce. A chuva cai forte, mas às 
vezes o sol é escaldante e 
impiedoso. São Paulo está sen-
do... São Paulo, nesse verão. 

E nesse clima louco, nada 
melhor que curtir uma daque-
las cafeterias bem capricha-
das, com sofás para se largar, 
com charme para se observar, 
com produtos charmosos e 
que aguçam o paladar. De 
preferência, que tenha café 
bem quentinho... mas pode 
ser sorvete também. Uma 
waffl  e com calda quente, um 
doce bem geladinho, como 
um cheese cake. Ou um bolo 
- que pode acompanhar um 
refrescante suco tanto quanto 
combina com aquele café bem 
perfumado. 

Tem um lugar desses, com 
aconchego e receitas de vó, na 
Vila Clementino. Até o nome 
da casa é inspirado nas recei-
tas e no carinho da família. 

A cafeteria Vovó Lela tem 
produtos próprios - você pode 
comprar sair de lá carregando 
um saquinho de sequilhos ou 
uma “xicrinha”, como diria 
a vovó, com o logo da casa 
assim como o café torrado ou 
em grãos, próprio.

Toda estilosa, a cafeteria 
tem uma inspiração nitidamen-
te mineira. Até pamonha está 
no cardápio. Pão de queijo? 
Obviamente...

Tem café, por exemplo, 
servido em xícara forrada com 
doce de leite fresco. Às ve-
zes surgem umas inusitadas 

opções no cardápio, como 
goiabada cascão em suco. Tem 
smoothies mesclando sabores 
também! O chocolate quente 
é bem cremoso e tem um ca-
puccino de Nutella queridinho 
de muitos frequentadores.

Quiches, baguetes, tos-
tex e tortas salgadas podem 
garantir aquele lanchinho de 
qualquer horário. Há inclusive 
algumas de almoço, embora o 
foco seja a cafeteria, mesmo.

Ah! Uma dica: o waffle 
pode ter diferentes cobertu-
ras, em cada “quarto” da peça. 

Divulgação
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•CARNAVAL

Barroca Zona Sul fi ca por 0,7 
de subir para grupo Especial

A Barroca não passou para 
o Grupo Especial, mas vem 
mostrando um ritmo pra lá 
de sensacional no Carnaval 
Paulistano. Conhecida por 
seus altos e baixos na histó-
ria dos desfi les, a agremiação 
que surgiu na Vila Mariana 
em 1974 e hoje tem sede no 
Jabaquara conseguiu em 
2017 vencer o grupo I e subir 
para o Grupo de Acesso. 

Em 2018, abriu o desfi le 
no sambódromo e teve uma 
apresentação digna de levar 
o título novamente... Mas, 
por diferença de alguns déci-
mos no resultado fi nal, fi cou 
em terceiro lugar e vai conti-
nuar no grupo de Acesso em 
2019. As campeãs no grupo 
foram a Águia de Ouro, com 
270 pontos e a Colorado do 
Brás, com 269,9 pontos. 

A Barroca chegou a 269,3 
pontos e fi cou à frente da tra-
dicional Nenê de Vila Matilde, 
segunda maior vencedora do 
carnaval paulista com 11 títu-
los, e da Camisa Verde e Bran-
co, que já contabiliza nove 

campeonatos. Todas as oito 
escolas do Grupo de Acesso 
deste ano, aliás, já passaram 
pelo Grupo Especial do carna-
val paulistano.

A agremiação do bairro vi-
zinho, Imperador do Ipiran-
ga, não teve a mesma sorte e 
amargou um último lugar. Em 
2019, voltará a desfi lar pelo 
Grupo I, portanto.

Carnevale
E escola realmente capri-

chou na apresentação. A pro-
messa era levar ao sambó-
dromo o “maior e mais lindo 
enredo” dos 43 anos de exis-
tência da agremiação. 

A ideia do tema “Carne-
vale... A magia da Folia” era 
representar as diferentes for-
mas de celebrar o carnaval 
pelo mundo. 

Fantasias, alegorias e sam-
ba enredo traziam as tradi-
cionais festas que são come-
moradas em diversos países, 
EM suas cores, costumes, 
tradições, abordando a rele-
vância cultural que cada uma 
delas traz para sua pátria 

A viagem começava no 
corso canavalesco, mas teve 
também Mardi Gras, o car-
naval norteamericano; as 
máscaras venezianas e mani-
festações de diversos outros 
países pelo mundo.  Até mes-
mo a explicação do calendá-
rio lunar que fazem o Carna-
val ser celebrado em uma 
data diferente a cada ano 
foram levados ao público. 
Pierro, Arlequim e Colombina 
também. 

Mas, claro que o Carnaval 
brasileiro foi o grande desta-
que nesse desfi le de resgate 
histórico e cultural.

A verde rosa paulistana, 
como seu próprio samba 
enredo cantava, buscou a 
felicidade no sonho da anti-
guidade. “No carnaval dos 
carnavais

Em busca da felicidade
Vou no corso da folia, em-

balado na alegria
Buscar meu sonho na anti-

guidade”
Não venceu, mas inegavel-

mente fez bonito.

Prefeitura promete reforçar 
defesa da Mata Atlântica

Ao longo das últimas déca-
das, várias ações resultaram 
no desmatamento dentro da 
área urbana da capital pau-
lista. Ainda assim, levanta-
mento feito entre 2015 e 2016 
mostrou que, somadas as 
áreas remanescentes, a Mata 
Atlântica ainda ocupa quase 
1/3 do espaço urbano: agora, 
a meta é não apenas manter, 
mas também reestruturar es-
sas áreas remanescentes. 

Foram desenhados três 
corredores nas zonas Sul, 
Norte e Leste do município, 
nos quais se encontram os 
remanescentes mais preser-
vados e relevantes para a ma-
nutenção do bioma. 

Agora, depois de consul-
ta pública, foram defi nidas 
ações em diversos setores: 

 1. Eixo estruturante; 
2. Áreas Protegidas e Siste-

mas de Áreas Verdes; 
3. Educação Ambiental e 

Participação Social; 
4. Fiscalização e Monitora-

mento; 
5. Licenciamento e Com-

pensações Ambientais; e 

6. Adaptação às Mudanças 
Climáticas.

A Mata Atlântica abriga o 
maior número de espécies 
ameaçadas de extinção: são 
185 vertebrados (69,8%) do 
total de espécies ameaçadas 
no país, sendo 118 aves, 16 

anfíbios, 38 mamíferos e 13 
répteis. Em relação à fl ora 
brasileira, das 472 espécies 
que constam na Lista Ofi cial 
de Espécies Ameaçadas de 
Extinção, 276 (mais de 50%), 
são da Mata Atlântica. 

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)

•LAZER E TURISMO

Agência promove passeio de 
um dia para descobrir Santos 

dos quais abertos aos 
visitantes.

O passeio custa R$ 
189 por pessoa ou pode 
ser parcelado em duas 
vezes de R$ 99. Além do 
passeio de escuna, visita 
ao centro histórico, city 
tour panorâmico pelas 
praias e tempo livre na 
Ponta da Praia, o valor 
inclui o transporte em 
ônibus executivo, o al-
moço e lanche de bordo 
durante o trajeto.  

Confira ainda ou-
tros destinos para os 
quais a agência já tem pas-
seios programados, como 
Serra Negra, Campos do Jor-
dão, Monte Verde, Ubatuba 
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PASSEIO A
SOCORRO E SERRA NEGRA

Inclui: Transporte, 
lanche a bordo e 
almoço

5523-5182       98662-4928
abratssp@hotmail.com 

DIA 11 DE MARÇO
R$ 190,00

Faça já sua reserva 
e divirta-se!!!

5523-5182       98662-4928 Santos é a maior e mais 
conhecida cidade litorânea 
do estado de São Paulo. Mas, 
muita gente ainda desconhece 
todas as atrações turísticas 
que o município abriga. 

Além de belíssimas praias, 
há um centro histórico rico em 
prédios com arquitetura pre-
servada, um incrível Aquário, 
museus, bonde... 

No dia 3 de março, a agên-
cia Vivências Tur, especializada 
em passeios de um dia, vai 
promover uma excursão para 
lá. A principal atração é um 
passeio de escuna que resume 
a beleza das praias e também 
o visual incrível dos navios que 
circulam pelo maior porto do 
paíse. 

Inclui ainda uma visita à 
Ponta da Praia, bairro nobre 
famoso por sua preservação, 
pela pequena e charmosa 
praia e também pela vista 
maravilhosa que une praias 
e porto. 

Ali, está também o Aquário 
de Santos, incluído no pas-
seio da Vivências Tur. Mais 
antigo do Brasil, o Aquário 
desde 1995 consta do Guin-
ness World Record e foi a 
primeira instituição brasileira a 
realizar resgate e recuperação 
dos animais marinhos. Ocupa 
uma área de 3.000 m², 2.214 

e outros. Descubra novos lu-
gares e faça novas amizades, 
viajando em grupo!  

Informações: s 9-9918-9517 
(vivo - co WhatsApp)  e 2387-

4184. Site: www.vivencias.tur.
br. Email: contato@vivencias.
tur.br. A Vivências Tur fi ca na 
R. Bom Pastor, 2.100 – 5o. an-
dar - Ipiranga. 

•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

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

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
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venda locação

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

ATIVO     
ATIVO CIRCULANTE     
NUMERÁRIOS                       136.214,57  
BANCOS CONTA MOVIMENTO   10,00  
OUTROS CRÉDITOS                   0,00                              136.224,57
     
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE                                 136.224,57
     
ATIVO NÃO CIRCULANTE     
IMOBILIZADOS                       147.452,61  
(-) PROVISÕES PARA DEPRECIAÇÃO               -79.872,26                                67.580,35
     
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE                    67.580,35
     
TOTAL DO ATIVO                                               203.804,92
     
PASSIVO     
PASSIVO CIRCULANTE     
FORNECEDORES                       0,00  
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHer                      19.221,66  
OUTROS DÉBITOS              40.161,08  
REMUNERAÇÕES À PAGAR        0,00  
PROVISÕES                                                                83.329,85                                               142.712,59
     
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                  142.712,59
     
PASSIVO NÃO CIRCULANTE     
PATRIMONIO SOCIAL       -819.840,49  
PATRIMONIO LÍQUIDO        880.932,82                                61.092,33
     
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE                    61.092,33
     
TOTAL DO PASSIVO                                               203.804,92

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos 
responsabilizamos por todas elas

NANCY APARECIDA LOPES CARNEIRO
CONTADOR CRC: 1SP131944/O-6 - CPF: 904.842.158-68 RG: 9010698

 
MARIA CECILIA CHIOCCA DE MAGALHÃES PINTO

PRESIDENTE - CPF: 118.481.048-63 - RG:7.262.647-1

BALANÇO PATRIMONIAL (VALORES EM REAIS)
CENTRO DOS HEMOFÍLICOS DO ESTADO DE  SÃO PAULO

CNPJ/CPF: 62.847.322/0001-28
Rua capitão Macedo, 470 - v. Mariana - ceP: 04021-020 - São Paulo/SP

Janeiro à dezembro de 2017 - data de encerramento: 31/12/2017

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

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

 APTO METRÔ JABAQUARA 
60M PRÓX. BOMBEIROS

R$ 300 MIL
2 dorms, sala com varanda,
cozinha c/ AE, lavanderia,
1 vaga coberta. Ocasião

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. 

 SOBRADO GEMINADO 
200M DO METRÔ

CONCEIÇÃO R$ 420 MIL 
2 dorms. c/ AE, WC social,

sala, coz. c/ AE, qto. e
WC de emp, 1 vaga coberta.

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.

alugo conSultóRio odontológico 
Montado PoR dia/MêS

em clínica odontológica, com toda
infra-estrutura necessária ao 

atendimento. Preferencialmente 
para buco-maxilo, mas também outras 

especialidades ou clínico geral. 
Localização: entre metrôs

Conceição e São Judas.
 entrar em contato pelo e-mail:

aabalabanian@terra.com.br ou whatsapp  99953-2970

1 Dormitório
vaga garagem.

Av. Miguel Stefano.
Direto com proprietário. 

TeL. 9-5208-7651 
(TIm)

APARTAmeNTO 
meTRÔ SAÚDe

R$ 340 mIL

oRação a São longuinHo
Lembrai-vos, ó glorioso São 
Longuinho, 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. As-

sim 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 Santíssi-

ma Trindade. Prometer
publicar a devoção.  J.V.S.

Com experiência em 
transformadores elétricos

de baixa tensão para 
pequeno e médio porte

Comparecer com CV à 
Avenida Carlos Liviero, 

791 – Vila Liviero.

INSTALADOR

  
AuxILIAR FINANCeIRO
ICom experiência em análise de crédito (cadastro, 
análise e aprovação ), consultas a SPC e Serasa, 

envio de boletos bancários , emissão de notas 
fiscais e demais rotinas do departamento.

Salário R$ 1603,00.
Enviar CV para: luciana@digel.com.br

ABANDONO  DE  EMPREGO: 
Sr.Anderson ribeiro 
Magalhães - CTPS 

95146-série 96/MG.,
tendo V.Sa. deixado de 
comparecer ao trabalho 

desde 20/12/17 sem 
apresentar qualquer 

justificativa,
 solicitamos seu 

comparecimento no 
escritório da empresa 
ITALTrAFO eLeTrO 

ELETRÔNICA LTDA., afim
de retornar ao emprego.

PRÉdio novo
c/350MS   

Ao lado dos Hospitais 
Graac;  Sono, e

Hosp. São Paulo .
tels. (11) 97696-6090/976045686’’

aPto Jd. avelino
R$ 790 Mil   

Em frente ao Pq. ecológico da
V. Prudente, 130m2, 3  qtos.

(1 ste. master), depósito, 3 vagas. 
Aceito imóvel menor valor.

mARCOS: 98208-3633

aP. SaÚde 10 M MetRÔ 
R$ 245 Mil   

2 dorm c/ A.E., sala ampla,
coz, garagem livre.

Creci; 136993
Tel: 5058-0800    

96428-0663 

FONE: 5058-0800

APTO. PRÓxImO 
meTRÔ SAÚDe

R$ 245 mIL
1 dormitório, sala,

cozinha c/ AE, 1 vaga.

  
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.

oRação de São coSMe
e São daMião

Oh! São Cosme e Damião, vós que 
destes a vida pelos necessitados e 

desamparados, vós que didicastes toda 
vida ao bem. Vale-me neste instante de 
provação, eu vos imploro. Ajudem-me a 
conseguir esta graça, em nome do Pai, 
do Filho e do Espirito Santo. Rezar com 
fé a oração, 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias, 
3 dias seguidos. No 4º dia mandar pu-
blicar e dar um presente a uma criança 
carente. Com fé será atendido. W.U.I.

SiMPatia
No lugar mais alto que sua

cabeça, acender 3 velas brancas em 
um prato com água e açúcar para 
os 3 anjos protetores. Fazer um
 pedido e em 3 dias alcançará a 

graça. Publicar no 3º dia e 
observe o que acontecerá 

no 4º dia.  A.J.

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$ 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 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 em-
pregada, lavanderia, quintal , 
6 vagas de garagem , terreno 

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

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 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

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$ 680 mIl

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

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

cASA téRREA  
JABAQUARA/

AmERIcAnOPOlIS
“R$ 400 mIl”

3 dormitorios, 2 salas, 2 cozs, 
qtal e gar. p/ dois automóveis, 

excel. investimento,
terreno 10 x 20.. Ref 02-3613
APtO 3 dORmItóRIOS
mEtRO JABAQUARA

R$ 450 mIl
Imóvel amplo com 86m2 AU 

, sala ampla 2 ambientes, 
cozinha com armarios, 2 

banheiros e garagem.  Ótima  
oportunidade!  REF.: 02-3619

SOBRAdO R$ 450 mIl  
VIlA gUARAnI 

Oportunidade! Proximidade 
do Metrô Jabaquara com 2 
dormitórios, sala, lavabo, co-
zinha, área de serviço, quintal 
e garagem! Terreno com 30 
metros de fundo. REF.: 10-3573

APtO Só R$ 330 mIl 
cOm ”2 VAgAS”  nA 
VIlA StA cAtARInA 

2 dorms, c/ arms, sala, coz.
c/ arms,2 banhs, AS, duas 

vagas de gar, cond. c/ piscina, 
churr. e salão de festas.

Adeus aluguel! REF.: 09-3449

SOBRAdO nOVO mEtRÔ 
JABAQUARA R$ 615 mIl
Ótimo acabto, 3 dormos, suíte 
c/ sacada, coz, sala 2 ambs c/ 
piso porcelanato, lav, qtal com 
AS c/ cobertura, 2 vagas de 
gar.  Estuda permuta só por 
esta semana. REF.: 01-3390

cOBERtURA dUPlEx c/ 5 
VAgAS Só R$ 1100 mIl

Vista panorâmica para o par-
que, 5 vagas demarcs, 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 JABAQUARA/
cIdAdE VARgAS
Só R$ 650 mIl

Belíssimo imóvel com
3 dormitórios, suíte,

armarios, 2 salas, cozinha 
planejada, SALA DE TV, 

dependencia para
empregada, lavanderia,  

quintal com churrasqueira
e 2 vagas de garagem.

Ref  10-3460
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SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 410 MIL
Reformado, living 2 ambientes, 

terraço, cozinha planejada.
Ao lado do metrô.

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 429 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  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.

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 negócio, 2dts, 132m² áú,

2 amplos DTS, cond baixo, 200m
do Metrô Pça Árvore, único.

PLANALTO PTA
SOBRADO

R$ 1.190 MIL
Lindo sobrado, semi novo, acab.1ª, 
liv 2 ambs, 3dts, sts, c/closet, coz. 

plan, 4 vgs cob c/depósito.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  S/GAR

R$ 390 MIL
Exc negócio, ótima localiz,
60m² áú, sem garagem,

próximo ao metrô.

SAÚDE
SOBRADO  2 DTS  2 GARS

R$ 530 MIL
Excelente sobrado, living amplo,

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

CHÁCARA INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 685 MIL
Exc apto, liv com terraço,
dts e coz repleto arms,

ótima localiz, andar alto.

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

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$ 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

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

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 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

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
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
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
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

(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

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 290 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, ótimo local da R. D. 
Bernardo Nogueira, vago, c/ 3 
dormitórios, wc social, living 

p/ 2 ambientes, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.432

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

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

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
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

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

cômodos c/ ar cond, c/ 3 dorm. 
c/ AE, 2 suítes, living, lav, sl. 
Jantar, coz. c/ AE, despensa, 

amplo sóton p/ escritório c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 16.413

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 799 MIL
Excelente oferta, AU = 113 m², 

ótimo acabto., c/ 3 dorm. c/ 
AE, 2 suítes, living p/ 2 amb. c/ 

sacada gourmet, lavabo, coz. 
planej., wc p/ empreg., gar. p/ 

2 carros, lazer completo - 
REF.: 16.333

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
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
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

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

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

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

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/ emp, garagem

p/ 1 carro - REF.: 15.774

TÉRREA
M. VELHO

R$ 560 MIL
Excelente oferta, ótimo local 
do bairro, terreno 186 m², 

construção 170 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 
coz. c/ AE, despensa, dep. p/ 
emp., qtal c/ churr., gar. p/ 3 

carros - REF.: 16.375

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, depósito, dep. p/ empreg., 

garagem - 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
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

APTO
IPIRANGA
R$ 780 MIL

Ótimo local da rua Dois de 
Julho, AU = 120m², c/ 3 dorm. 

c/ AE novos, suíte c/ hidro, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 
lavabo, cozinha planejada,

dep. empreg., gar. p/ 2 carros - 
REF.: 15.852

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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

Ampla sacada gourmet, gar. 
p/ 3 carros, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ closet, liv. p/ 2 amb., 
escritório, lav, coz. planej., 

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

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. 16.442
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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 repouso Odontologia

ANUNCIE: 
5072-2020

9 8216-2837

Visual masculino pede 
cuidados diferenciados

Já virou lugar co-
mum dizer que os 
homens estão cada 
vez mais preocupa-
dos com o visual, vai-
dosos. É preciso dar 
um passo além nessa 
constatação.

Sim, os homens es-
tão se cuidando mais, 
adotando cortes de 
atentos não só ao 
cabelo, mas à pele, à 
barba, às unhas.

M a s ,  a q u i  n a 
Cut&Color a gente acredita 
que que é preciso ir além no 
atendimento ao público mas-
culino. A profi ssional Michelle 
Ceródio se especializou em 
barbearia e avalia que é preci-
so entender que cada um tem 
seu estilo, as expectativas são 
diferentes. 

Há aqueles que curtem um 
visual mais sóbrio e tradicional: 
barba sempre bem feita, unhas 
bem aparadas, corte curto e 
tradicional. 

Outros buscam seguir as 
tendências: adotam o cabelo 
em coque, a barba mais longa .

Atitude também não falta a 
quem não é fã das tendências, 
mas também não se enquadra 
no visual mais tradicional. Acha 
que o cabelo que combina com 
seu rosto é outro, pode ser 
curto, longo, médios, assimé-
tricos, com ou sem franja... Bar-
ba, bigode também mudam.

Isso sem falar na coloriza-
ção dos cabelos. Como profi s-
sional da escola Soho, Michelle 
garante que a lógica para cabe-
los masculinos é diferente. A 
proposta é buscar o tom mais 
próximo ao natural ou grisalho 
equilibrado, sem aquele aspec-
to artifi cial e pesado.

Mas o fato é que, seja qual  

for o estilo, o homem quer di-
cas para um visual que atenda 
suas próprias expectativas. 
Tem amor próprio e os cui-
dados com a aparência de-
monstram confi ança em suas 
próprias escolhas. 

 Além de estar preparada 
para os mais modernos servi-
ços em barbearia e antenada 
às tendências, a Michelle ain-
da convidou uma profi ssional 
especializada em estética para 
atender o público masculino .

Flaviane Faria Bruno tem 
mais de dez anos de expe-
riência em limpeza de pele, 
depilação,  drenagem linfática 
e outros serviços que vão ga-
rantir aquele visual bem cuida-
do que todo homem moderno 
procura.

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 #


