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Metrô: sem previsão de novas estações

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

Depois de vários atra-

sos e  prazos adiados 

repetidamente, o Metrô 

deixou de anunciar pre-

visão para inaugurações 

de novas estações na Lin-

ha 5 - Lilás. A última infor-

mação, quando inaugura-

das as estações Eucaliptos 

e Moema, era de que as 

paradas até Chácara Kla-

bin estariam funcionando 

ainda neste semestre - 

o que, nitidamente, não 

será cumprido. Mais do 

que isso, tem causado 

estranhamento a demora 

para ampliação de horário 

e início de operação com-

ercial da última estação 

inaugurada, a Moema. 

Usuários relatam “esta-

los” no trecho .  Página 5

Página 3 - História do bairro - Parte XXXIV

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: quermesses e 
festas sempre foram diversão

Festival de caldos reúne 
sabores e é destaque da 
semana em Mirandópolis
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Lixo não será coletado nessa sexta.Greve é suspensa

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 Santa cruz, 2094
- Ipiranga - 5062-1691 * 5061-3646

KIT CFTV 
INSTALADO

FARRADAYSECURITY.COM.BR
RUA DAS AZALÉAS, 229 

F: 5584-9344    9 6911-1190

Apenas

R$ 1.900,00
ou em até 12 x R$ 191,67

MÊS AZUL
Avaliação gratuita 
para analisar seu 
sistema existente

PROBLEMAS EM 
SEU COMPUTADOR 
OU NOTEBOOK?

➢ Atendemos 
em sua casa 
ou escritório
➢  Retiramos 
equipamentos

➢  Laboratório próprio
➢  Atendimento aos sábados,   
  das 9h30 às 13h30

RUA DAS AZALÉAS, 229 
F: 5584-9344    9 6911-1190F: 5584-9344    9 6911-1190

PORTA
BALCÃO 

3 FOLHAS 
2,10 X 1,50
BRILHANTE

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

BASCULANTE 
0,60 X 0,60 
BRILHANTE

VENEZIANA 6 FOLHAS - 
BRILHANTE 1,00 X 1,20

VENEZIANA 3 FOLHAS 
1,00 X 1,00 BRILHANTE

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
 1,00 X 1,20

PORTA 
VISION 3 

PORTA 
CAMARÃO 
2,10 X 0,80

UNIDADE ROSCHEL - 
TELEFONE: 5929-9555

Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José - 

UNIDADE 1 - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
WhatsApp: 9 4794-9342

UNIDADE 3- F: 2368-3900
lojasaoluiz@alfaesquadrias.com.br

Av. Maria Coelho Aguiar,1025 - J.S.Luiz
WhatsApp: 9 4796-1306

UNIDADE 2- F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos
WhatsApp: 9 4796-2584

UNIDADE 4 - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
WhatsApp: 94511-8678
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R$ 
699,90

R$
699,90R$ 46,90

R$ 259,90 R$ 199,90

R$ 149,90

LOJA DE
FÁBRICA

FRETE GRÁTIS NO SITE P/ GDE SP
PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 600
www.alfaesquadriasonline.com.br

WHATSAPP: 9 4512-3624 - TEL: 5613-6653

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

UNIDADE 5- F: 2373-7900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

WhatsApp: 9 4796-1289

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

PEÇAS A PRONTA ENTREGA EM NOSSAS LOJAS - FAZEMOS PEÇAS SOB MEDIDA

R$
999,90

VITRO 2 FOLHAS 
1,00 X 1,00 
BRILHANTE

R$ 99,90

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

No fim da tarde de 

ontem, a Amlurb (Au-

toridade Municipal de 

LImpeza Urbana) infor-

mou que a coleta domicil-

iar de lixo e de recicláveis 

estava suspensa, sem pre-

visão de regularização dos 

serviços. O motivo é a 

greve dos caminhoneiros, 

que deixou a cidade sem 

combustível. Os camin-

hões seriam priorizados 

para o serviço essencial de 

limpeza, como em equipa-

mentos de saúde e após 

feiras. Também a frota de 

ônibus estará pela meta-

de nas ruas e o rodízio 

de automóveis está sus-

penso. À noite, a greve 

dos caminhoneiros foi 

suspensa por 15 dias, após 

acordo da categoria com 

o governo federal. Mas, 

a Prefeitura ainda não 

informou detalhes sobre 

como e quando ocorrerá 

a retomada dos serviços. 

Para informações atu-

alizadas, acompanhe o 

site - www.jornalzona-

sul.com.br e a página 

do São Paulo Zona Sul 

no facebook (facebook.

com/jornalspzonasul).
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•MEIO AMBIENTE

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

Plano de saúde

CANSADO DE PAGAR PLANO DE SAÚDE?
Insatisfeito com o atendimento? A Nipomed tem a solução!

Conheça um SISTEMA DE SAÚDE econômico, 
SEM CARÊNCIA PARA TODA A FAMÍLIA

• Atendimento particular • Baixo Custo
• Uso Imediato • Melhores Profissionais 
• Sem Mensalidade • Sem faixa etária

Atendimento particular Baixo Custo

ALGUNS BONS MOTIVOS
DA NIPOMED

 Ligue já: 5589-3339    9 9198-1633 Ligue já: 5589-3339    9 9198-1633

*Dicas de lazer e gastronomia 
- Ofertas - Informações 

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

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

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - 
CRO 37.058

CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO 
EM AUXILIAR VETERINÁRIO

Início: Junho ◊ Duração: 4 meses
◊ Aulas: terças e quintas, das 19h às 22h

◊ Mensalidade: R$ 369,00
◊ Informações: https://bit.ly/2Hyeq8h

MATRICULE-SE 

JÁ!
vetdidactic@gmail.com

11 99110-7655 
11 97218-5218

•BELEZA

Fogos são proibidos em São Paulo para 
proteger animais, crianças, idosos...

Comerciantes divulgando 
promoções e inaugurações, 
torcedores celebrando gols 
de seus times, políticos fa-
zendo comícios e campanha, 
instituições fazendo festas 
juninas, pessoas celebrando 
a chegada do novo ano... Em 
nenhuma dessas ou qualquer 
outra manifestação, o paulis-
tano poderá recorrer ao uso de 
fogos de artifício com “efeitos 
sonoros”, ou seja, que façam 
barulhos imitando explosões 
ou similares.

O prefeito Bruno Covas 
(PSDB) sancionou nesta quar-
ta-feira o PL (Projeto de Lei) 
97/2017, que proíbe a utiliza-
ção, o manuseio, a soltura e a 
queima de fogos com efeitos 
sonoros e ruídos no município 
de São Paulo.

O texto é de autoria dos 
vereadores Reginaldo Tripo-
li (PV) e Mario Covas Neto 
(Podemos).O suplente  Abou 
Anni (PV) também participou 
da elaboração da proposta.O 
projeto foi aprovado pelos ve-
readores em segunda votação, 
na Câmara Municipal, no dia 3 
de maio.

“É uma Lei importantíssima 
para autistas, idosos, doentes, 
bebês, crianças e animais. O 
barulho causa um estresse tre-
mendo para eles. Os autistas 
precisam ter um acompanha-
mento de família para não se 
machucarem, pois ficam em 
pânico. Com os animais acon-
tece a mesma coisa. Não cabe 
mais a felicidade de alguns sol-
tando bombas e prejudicando a 
saúde de milhões de pessoas e 
animais”, afi rma Tripoli.

Para ele, a Lei pode ser o 
início de uma mudança de com-
portamento. “Muitas pessoas 
soltam fogos por conta da tra-
dição e não param para refl etir 
sobre o mal que provocam a 
outras pessoas”, afi rma.

No mesmo sentido, o verea-
dor Covas destacou a importân-

cia da Lei para além da cidade 
de São Paulo. “Esse Projeto 
certamente será uma referência 
para o país, como disse o prefei-
to Bruno Covas na assinatura 
da Lei. Vamos poder realizar 
nossas confraternizações sem 
perturbar aqueles que sofrem 
bastante com o barulho prove-
niente dos fogos de artifício”, 
disse o parlamentar.

Os fogos com efeitos visu-
ais, sem estampido, continuam 
permitidos, assim como aqueles 
que produzem barulho de baixa 
intensidade. A Lei vale para 
recintos abertos e fechados, 
públicos ou particulares, em 
todo o município de São Paulo.

Quem descumprir a legisla-
ção está sujeito a uma multa de 
R$ 2 mil, valor que será dobrado 
na primeira reincidência e qua-
druplicado a partir da segunda, 
para infrações cometidas den-
tro de um período de 30 dias.

O Poder Executivo tem até 
90 dias para regulamentar a 
Lei, viabilizando sua aplicação 
em casos específi cos, de acordo 
com a Constituição Federal.

Fiscalização
“Queremos gerar empre-

gos, mas que as pessoas te-
nham renda de forma digna, 
respeitando não apenas as 
crianças e idosos, mas também 
os animais. São Paulo precisa 
ser exemplo e infl uenciar outras 
cidades a fazerem o mesmo”, 
disse o prefeito Bruno Covas.

A Prefeitura informou que 
ainda vai defi nir como a fi scali-
zação será realizada. Quem for 
flagrado manuseando, quei-
mando ou soltando fogos de 
artifício que produzem ruídos 
será multado em R$ 2 mil. Caso 
ocorra reincidência, o valor será 

cobrado em dobro.
A lei será regulamentada 

pelo poder executivo em 90 
dias. Ou seja... só depois da 
Copa do Mundo e das festas 
juninas...

“Muito mais do que multar, 
queremos conscientizar a po-
pulação sobre o impacto que 
os fogos de artifício tradicionais 
provocam em idosos, crianças e 
animais”, afi rmou o secretário 
Municipal das Prefeituras Re-
gionais, Marcos Penido.

Com informações da Prefei-
tura e Câmara Municipal de SP

Copa do Mundo pede 
cabelos criativos

Há tempos jo-
gadores de futebol 
inspiram fãs - e não 
é só na prática do es-
porte, mas também 
na moda e no estilo. 
A cor das chuteiras, 
o corte e a cor dos 
cabelos, as gírias... 
Agora, a Copa do 
Mundo se aproxima 
e não só os meni-
nos mas também as 
meninas gostam de 
inovar no visual e de-
monstrar personalidade 
ao mesmo tempo que 
homenageiam os cra-
ques do coração.

Cortes com “riscas” 
definidas, franjas, me-
chas, pontas assimétri-
cas. Uns são mais com-
portados, no estilo do francês 
Griezmann, que joga no Atle-
tico de Madrid. Outros são 
mais despojados Cavani, que 
aposta em cabelos mais soltos, 
ondulados e longos. 

E, claro, os campeões de 
pedidos são o brasileiro Ney-
mar e o português Cristiano 
Ronaldo, que atraem fãs de 
todas as idades pelo mundo 
todo. Outra maneira de home-
nagear os craques e a Seleção 
Brasileira é jogar com a cor dos 
cabelos: uma mecha verde, 
uma lateral azul, um mix das 
cores da bandeira.

E as mães não precisam 
ficar preocupadas. Esse mo-
mento lúdico, de demonstrar 
admiração pelo craque, é na-
tural na vida dos jovens. Uma 
pequena mecha, não vai dani-
fi car 0 couro cabeludo e nem 
o próprio cabelo, que cresce 
e pode voltar ao normal em 
pouco tempo.

Mas, a verdade é que ge-
ralmente a garotada adora a 
experiência e, embora os cor-
tes e cores sejam inspirados 
em celebridades, demonstram 

amor próprio e atitude. 
Aqui, na Cut&Color a gente 

trata os fãs do futebol com 
muito carinho e com todos 
os cuidados que os cabelos 
merecem. 

Outra procura comum é 
por unhas e maquiagens es-
peciais, em homenagem aos 
times do coração - e olha que 
nem sempre é pelo Brasil, 
hein? Há pessoas de outros 
países que vivem por aqui e 
gostam de curtir a Copa do 
Mundo com  homenagens ao 
país de origem. Conte com a 
gente e vamos descontrair e 
entrar no clima da Copa!

Prefeitura tem 90 dias para regulamentar a lei e definir como será feita a fiscalização

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!
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Praça�Barão�de�Angra,�91�
Cidade�Vargas-São�Paulo-�SP

Tel.:�(11)5588.4488
www.ensg.com.br

@escolaensg

Escola�Nossa�Senhora�das�Graças�-�ENSG

@escolaensg

/escolaensg

FAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOSFAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOSFAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOS

EDUCAÇÃO���INFANTIL��
FUNDAMENTAL�
ENSINO�MÉDIO����
INTEGRAL

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 34

Paróquias e escolas ofereciam 
cultura e lazer com quermesses

Quer ver imagens mais antigas do bairro?
Visite: historiadojabaquara.com.br*
* Site construído com pesquisa histórica do jornal SP Zona Sul e apoio da 
Escola Nossa Senhora das Graças, prestes a completar 60 anos no bairro

Em uma região despro-
vida de infraestrutura, com 
poucas opções de comércio 
ou de transporte público 
que levasse a população com 
facilidade para outros bair-
ros, a diversão, o lazer e a 
cultura eram bem difíceis 
até a década de 1970, pelo 
menos, no Jabaquara. Com 
a inauguração do metrô, a 
movimentação era facilitada, 
mas ainda assim não era tão 
simples buscar agenda cultu-
ral longe de casa...

Escolas e paróquias se 
transformavam nos prin-
cipais pólos de produção 
cultural e de socialização da 
comunidade. “A nossa festa 
junina sempre foi um grande 
evento. Até os dias, as pes-
soas adoram essa festa que 
resgata costumes tão tipica-
mente brasileiros, culinária, 
danças, artesanato”, avalia 
a fundadora da Escola Nossa 
Senhora das Graças, Lucy 
Nieman. “Mas, no passado, 
ainda tinha todo um envol-
vimento da comunidade até 
mesmo na organização direta 
da festa. Vizinhos da escola 
ajudavam no preparo dos 
alimentos e das bebidas, na 
decoração. Era uma grande 
confraternização”, lembra a 
educadora. 

Outros antigos morado-
res se lembram dessa união 
da comunidade também nas 
paróquias. “Havia as quer-

Quermesse na praça da atual Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira (antiga Avenida Conceição) 

com Rua dos Comerciários (Cidade Vargas), 1950/55l

messes, as procissões, as fes-
tas juninas”, relatava a mora-
dora Itália Ambrosano Leoni, 
em depoimento registrado na 
década de 1980.

Já o morador Heitor Dias 
Negrão, lembrava-se que o 
templo atual da Igreja Nossa 
Senhora das Graças foi cons-
truído pelo Padre Humberto, 
em 1959. “As procissões aqui 
eram no dia da festa come-
morada, sempre 27 de novem-
bro, com uma procissão pelo 
bairro. Com o tempo, isso foi 
caindo porque foi se tornando 
inviável devido ao grande mo-
vimento do bairro”, dizia. 

Outra antiga moradora, 
Maria de Lourdes Augusto dos 
Santos, lembra que também 
era comum as famílias orga-
nizarem encontros em suas 
casas. Eram chamadas “festas 
americanas”, em que cada um 

trazia um pratinho. “Tinha 
também Festa de Reis, Conga-
das. Um morador comandava 
a Congada aqui na Vila Guara-
ni. Ele ia de casa em casa com 
aquelas bandeiras do Divino 
Espírito Santo, inclusive, até 
boizinho ele colocava na rua. 
Ele ia na casa dos vizinhos, 
eles ofereciam bebidas e dali 
saíam todos juntos, iam dan-
çando e brincando”.

Outro relato deixado por 
antigo morador, Orlando 
Chiapetta, dava conta que na 
região da Saúde, havia sem-
pre uma festa em celebração 
à abolição da escravidão, em 
13 de Maio, e atraía muita 
gente do Jabaquara. Era a 
festa do Zé Soldado, que reu-
nia quitutes deliciosos e mui-
tas roupas e 
bandeirolas 
coloridas. 
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•GASTRONOMIA

Mirandópolis tem festival de caldos Desde 1969 respeitando seu paladar

Av. Jabaquara, 550
Praça da Árvore

 Fones: 5581-8093 * 2578-2165

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317 - Saúde - F: 4508-3606

@alessandra_tonisi/ateliealessandratonisi  

Mês das noivas: inspire-se
*Dicas de lazer e gastronomia 

- Ofertas - Informações 

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/

15 ANOS! COMEMORE COM 
PREÇOS BAIXOS, QUALIDADE

BIFE DE CHORIZO ARGENTINO

- R$ 43,9O/KG

FILÉ MIGNON EM PEÇA (CORTAMOS E 

EMBALAMOS A VÁCUO) - R$ 44,9O/KG

BIFE ANCHO URUGUAIO

- R$ 43,9O/KG

R$ 44,

NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 300, 

PARCELAMOS EM 3 X NO CARTÃO!!!

Suas receitas vão 

� car mais saborosas 

com as carnes cruas 

nobres vendidas na 

Ceci Bu� et & 

Grelhados. 

Cortes especiais e 

de frigorí� cos 

certi� cados: 

Picanha, chorizo, 

bife ancho, costelas, 

maminha, linguiças...

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219

A s  t e m p e r a t u r a s 
caem e aumenta a von-
tade de se aquecer e sen-
tir aquela sensação de 
conforto que só uma boa 
sopa proporciona. Caldo 
verde, mandioquinha, 
legumes, canja, caldinho 
de feijão, creme de as-
pargos ou tomates... 

São tantas opções 
que conseguem trazer 
também aquela memória 
afetiva de família, que os festi-
vais de caldo costumam ser um 
sucesso.

Em Mirandópolis, já come-
çou no  Seu Góis Bar e Grill, 
conhecido pelas fartas e sa-
borosas porções de carnes, 
camarões e outras receitas con-
temporãneas, como risotos. 

O preço é fi xo por pessoa e 
super camarada: 25 reais para 
se fartar de todos os sabores 
oferecidos a cada noite - que se 
revezam conforme a inspiraçao 

do “chef” e o frescor dos in-
gredientes do dia. Acompanha 
pãozinho.

Para completar essa festa 
gastronômica reconfortante, 
nada melhos que um bom vi-
nho tinto, ou uma cachaça mi-
neira autêntica como aperitivo. 

Namorados
E por falar em inverno e 

sensações, o Seu Góis está tam-
bém preparando um cardápio 
todo especial para a noite de 12 
de junho, o Dia dos Namorados, 
que em 2018 cai numa terça. 

Com todo esmero que é 
característico da cozinha do 
Seu Góis, serão produzidos 
fondues de Queijo e Cho-
colate, à vontade, acompa-
nhando pães, patezinhos, 
entradinhas... 

O romantismo estará no 
ar e na mesa, com aquele 
astral que só uma noite de 
inverno à meia luz pode 
trazer.

Para participar desse 
evento que reunirá romantismo 
e boa gastronomia, é preciso 
fazer reserva pelo email seu-
gois1566@gmail.com ou pelo 
telefone 5072-3266.

Vale ainda lembrar que o 
Seu Góis Bar & Grill tem música 
ao vivo de quinta a domingo, a 
partir das 20h. 

Fica na Rua Luís Góis, 1566. 
Telefone: 5072-3266. Confira 
no site seugois.com.br outras 
opções do cardápio, incluindo 
as diversas pedidas de bebidas. 

Cafés especiais: 
que tal agora?

Sabia que 24 de maio foi Dia 
do Café? Mas, para os brasilei-
ros, dá para dizer que nenhum 
dia começa bem se não for com 
um café forte, não é mesmo? E 
uma pausa para o café no meio 
da tarde? Especialmente nesses 
dias mais frios? Totalmente re-
vigorante. 

Quem curte café não deve 
deixar de experimentar a varie-
dade de expressos, capuccinos, 
cafés bombom, frapuccinos e ou-
tras bebidas a base de café ofere-
cidas no Atelier Alessandra Tonisi. 

A famosa cake designer tem 
uma cafeteria na Rua Carneiro 
da Cunha que é um verdadeiro 
deleite para os amantes de ca-
fés, frapês, chás - servidos em 
charmosas chaleiras e xícaras 
de porcelana - mates mesclados 
com frutas, gelados ou quentes.

E as bebidas quase que obri-
gatoriamente pedem o acom-
panhamento de um bom bolo, 
doce ou brownie - especialida-
des da casa. Tem mini churros, 
brownies gourmet de sabores 
como limão siciliano ou frutas 
vermelhas, brigadeiros, torti-
nhas de nozes, entre inúmeras 
outras delícias. 

Vá conferir! Fica na Rua Car-
neiro da Cunha, 317 - Saúde. 
Fone: 4508-3606. A loja funcio-
na todos os dias: de segunda a 
sábado das 8h às 20h; domingos 
das 11h às 19h.
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Metrô: demora em novas 
inaugurações causa estranheza

•TRANSPORTE

A Estação Eucaliptos foi 
inaugurada dia 2 março, no 
sistema de operação assis-
tida, ou seja, sem cobrança 
de passagem e em horário 
de funcionamento restrito. 
Quinze dias depois, o horário 
foi estendido e, no início de 
maio, já tinha início a opera-
ção comercial. 

Já a estação Moema, últi-
ma a ser inaugurada no tre-
cho, abriu suas portas à po-
pulação no dia 4 de abril, às 
vésperas da saída de Geraldo 
Alckmin do cargo de governa-
dor, para poder concorrer à 
presidência da república nas 
eleições em outubro próximo. 
Mas, até agora, sequer teve 
seu horário de funcionamento 
ampliado e continua em ope-
ração assistida. 

Aliás, um mês depois de 
sua abertura, em 2 de maio, 
a operação assistida chegou 
a ser interrompida por “falha 
elétrica”. Alguns passageiros 
relatam que no trecho entre 
Eucaliptos e Moema, os tri-
lhos fazem um barulho, como 
um estalo forte. 

Vale ainda destacar que 
as novas paradas do trecho 
foram entregues sem as pre-
vistas portas de plataforma. 
O metrô alega que a empresa 
responsável, a Bombardier, 
está sendo multada pela falha.

Problemas também têm 
acontecido na Linha 15 - Prata, 
onde cinco estações foram 
também inauguradas por Al-
ckmin no seu último dia no 
cargo. Ali, as falhas eram tão 
constantes que a operação 
assistida está suspensa. 

Em entrevista esta sema-
na como candidato, Alckmin 

afi rmou que muitas das falhas 
ocorreram, no processo de 
construção das obras, porque 
as empreiteiras sofreram com 
a crise.

As estações Servidor AACD 
e Hospital São Paulo, ambas 
na Vila Clementino, já deve-
riam ter sido inauguradas, 
mas não há sequer previsão 
para que isso ocorra. 

Aparentemente, essas 
duas novas paradas estão 
prontas, mas nenhuma data 
tem sido anunciada.

Procurada, a Companhia 
do Metropolitano informou 
que trabalha nos últimos itens 
de acabamento para fi naliza-
ção do trecho entre as esta-
ções Moema (já inaugurada) 
e Chácara Klabin da ampliação 
da Linha 5-Lilás. Segundo a 
empresa, neste instante estão 
em andamento a instalação 
dos sistemas de sinalização, 
controle de trens e telecomu-
nicações.

Além de não divulgar data 
para as duas estações apa-
rentemente prontas, o metrô 
também não ofereceu ne-

nhuma previsão para a inter-
ligação da linha Lilás com as 
linhas Azul e Verde. As obras 
nas estações Santa Cruz e 
Chácara Klabin parecem ainda 
distantes da conclusão.

Estacionamento
O Metrô também explicou, 

essa semana, que sob o Par-
que das Bicicletas foi constru-
ído um estacionamento para 
dois trens para a linha 5-Lilás, 
a 30 metros de profundidade. 

A área de 17,4 mil m² fi cou 
interditada durante o período 
de obras e já foi inteiramente 
devolvida à Prefeitura de São 
Paulo nas mesmas condições 
em que foi recebida. Isso in-
cluiu a reconstrução de 1.396 
metros lineares de ciclovia, 
calçadas – com rampas, cor-
rimãos e piso tátil –, além 
do gradil de fechamento do 
local e instalação da rede de 
drenagem e iluminação. A 
Companhia também plantou 
espécies arbóreas, como pi-
tangueiras, ipês, paineiras e 
outras, junto de 8,3 mil m² de 
grama no projeto paisagístico 
do parque.

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

Materiais de
Construção
➢ Ferramentas
➢ Tintas 
   e Acessórios
➢ Elétrica
➢ Hidráulicos
➢ Ferragens
➢ Iluminação

5081-2336    
gw@lojagw.com.br  |  www.lojagw.com.br

Rua dos Otonis, 614 - Vila Clementino

2807-0797
94767-7072

www.belloespacosp.com.br
• Carpetes • Cortinas

•  Persianas • Divisórias
• Box • Espelhos 

•  Pisos laminados
• Papel de parede 

- Forro PVC - Drywall 
•  Redes de Proteção 
•  Telas  Mosquiteira

R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore

Bello Espaço
decorações & projetos

EM ATÉ 5X
Pagamento

R$ 62,90
M2/COLOCADO

Piso laminado
EUCAFLOOR

MOSQUITO SÓ DO LADO DE FORA
Para diversos modelos de janelas

Barreira definitiva
contra os insetos.
Não impede a passagem
do ar e nem do sol.

Rua das Rosas, 482 - Praça da Árvore - SP
94767-7072 2807-0797 / 3486-7774

JL REFRIGERAÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ESPECIALIZADA EM TODAS AS MARCAS

➢ Máquinas de Lavar ➢ Secadoras ➢ Lava e Seca 
➢ Freezers ➢ Geladeiras ➢ Fogões ➢ Microondas
➢ Adegas Climatizadas NÃO COBRAMOS

TAXA DE VISITA

Av. Dr. Altino Arantes, 817      2578-8162      9 5467-09182578-8162      9 5467-0918

•EDUCAÇÃO

Aprenda a FALAR inglês com 
um método prático e fácil

► Você tem proble-
mas para entender in-
glês?

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

► Já tentou vários cur-
sos de inglês  e  sempre de-
sistiu  depois de começar?

Se  respondeu SIM a 
essas  perguntas, você 
precisa  conhecer nosso 
método.

O ensino de inglês na 
LITE é diferente do tradi-
cional.  Em nossa escola, 
você aprende de manei-
ra  natural, do mesmo jei-
to que você aprendeu a 
sua língua nativa, assim,  
falar  inglês fica muito 
mais fácil.

Nosso método é fo-
cado na conversação.  
A maior parte do tempo 
das aulas é usado  para 
se  praticar o idioma e  
desenvolver um vocabu-
lário ativo.

A gramática é prati-
cada de forma implicita, 
adequada, para permitir 
uma comunicação  efi-
ciente.

Nossos professores, 
com vivência no exte-
rior, EUA e UK,  são trei-
nados para manter uma 
atmosfera dinâmica e 
agradável durante todo 
o periodo de estudo, 
assim como, também 
estão aptos para ajudar 
os alunos a superar suas 
dificuldades no estudo.

O método de ensi-
no é baseado em uma 
técnica exclusiva, que 
já ajudou a  mais de 

50000 alunos em vinte 
e dois anos na Europa.

Oferecemos nossos 
cursos nos períodos da 
manhã, tarde e a noite.

Novas turmas, iniciam 
em qualquer período do 
ano. 

Conheça  mais sobre 
a nossa escola e nosso 
método único de ensino, 
reservando e assistindo a 
uma aula demonstrativa 
gratuita em nossa sede, 
situada na  Av Senador 
Casimiro da Rocha , 833. 
Bairro Mirandópolis. SP 
contato 11 55895155 ou 
Whatsapp 966111945.     
www.liteingles.com.br

CADEVI - CEntro DE ApoIo Ao DEfICIEntE VIsuAl
BAlAnÇo pAtrIMonIAl EnCErrADo EM 31 DE DEZEMBro DE 2017

PERÍODO  DE  01/01/2017  A  31/12/2017

(+) RECEITAS  OPERACIONAIS      
       Convênio e Parceria Pessoa Jurídica – SINDPD/SP                                                                             104.485,44     
       Doações Pessoas Físicas                                                                                                       46.681,62                   
       Doações Pessoas Jurídicas                                                                                                       10.295,79     
ContribuiçãoAssociados                                                                                                                              5.770,00              
OutrasDoações                                                                                                                              1.320,00                                         168.552,85
      
( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ATIVIDADES      
       Devolução depósito                                                                                                                            (6.400,00)                                           (6.400,00)
      
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS      
       Rendimentos s/Aplic. Financeira                                                                                                              1,98                                                    1,98
      
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS      
       Remessa de Comodato/Doação                                                                                                        5.760,00                                             5.760,00
      
(-) DESPESAS  OPERACIONAIS      
Despesas Operacionais com Pessoal                                                                                                         (486,84)     
Despesas com ServiçosPrestados                                                                                                    (83.237,25)     
Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                                         (157,99)     
Despesas Administrativas                                                                                                                          (63.378,81)     
Despesas Operacionais Fixas                                                                                                    (48.535,68)      
Despesas Financeiras                                                                                                                            (1.061,25)                                       (196.857,82)

DÉFICIT DO EXERCÍCIO                                                                                                                                       R$                                         (28.942,99)

As  notas  explicativas da diretoria são parte integrante das  demonstrações financeiras.

São  Paulo, 10 de Março de 2018. 

ATIVO                                                           R$                                                                         PASSIVO                                                                       R$ 
ATIVO CIRCULANTE                                                                                                                    PASSIVO CIRCULANTE     
DISPONÍVEL                                                                                                      OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO  
Caixa Entidade                                                                  1.137,05    Fornecedores                                                                                            0,00
Bancos c/ Movimento                                                                      26,73    Outras Contas                                                                                             0,00
Aplicações Mercado Aberto                                                                 1.206,69      
                                                  Total Disponível                    2.370,47                   
CRÉDITOS       
Bancos Valores Bloqueados                                                                       0,00      
                                                                                     TOTAL  PASSIVO CIRCULANTE                                              0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE                                          2.370,47      
                                                                                     PASSIVO NÃO CIRCULANTE     
IMOBILIZADO                                                               PATRIMÔNIO SOCIAL     
Edifício e Construções                                                             569.489,67      
Móveis e Utensílios                                                                52.275,71     Superávits Acumulado                                                                         771.483,88
Aparelhos e Acessórios                                                                 1.270,00     Déficits Acumulados                                                        (428.934,19)
Equipamentos de Escritório                                                                 5.815,80     Déficits do Período                                                                              (28.942,99)
Instalações Sociais                                                                 8.599,67      
Computadores e Periféricos                                        126.087,66    Total do Patrimônio Social                                                                313.606,70
Material de Segurança                                                                         3.490,00      
Máquinas e Equipamentos                                                               17.573,10      
Linhas Telefônicas (Intangível)                                          1.850,00      
(-) Depreciações                                                           (258.253,44)      
                        Total Imobilizado                                       311.236,23      
       
TOTAL NÃO CIRCULANTE                                                             311.236,23             
TOTAL DO ATIVO                                                              313.606,70    TOTAL DO PASSIVO                                                                          313.606,70

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ENCERRADO
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017

acusando ATIVO e PASSIVO, valor de R$ 313.606,70 (Trezentos e Treze Mil, Seiscentos e Seis Reais e Setenta Centavos).
São Paulo, 10  de Março de 2018

                 Carlos Vitor Badra                                                      Valdemar Pereira de Figueiredo                                      
                                                 Diretor Presidente CPF:  085.746.658-51                                 Contabilista - CRC: 1SP- 096173/O- 6      

                  PARECER DO CONSELHO FISCAL
      Os abaixo assinados membros  do Conselho Fiscal do CADEVI - Centro de Apoio ao Deficiente Visual, situado na Rua dos Heliotrópios, nº 338, Mirandópo-
lis, Saúde, São Paulo/SP, eleitos na A.G.O. de 25/03/2017, registrada em 30/05/2017 sob o nº 662.499, em cumprimento dos Artigos 47 e 48 do atual Estatuto 
Social, tendo examinado o Balanço Patrimonial, Demonstração do Movimento Financeiro e demais documentos referentes ao exercício findo do ano de 2017, 

abrangendo a competência do período de 01/01/2017 a 31/12/2017, são do parecer que os mesmos sejamaprovados por todos.
São Paulo, 10  de Março de 2018

TiemiHirota                                          Paulino Kaoru Katayama                               Mario IssaoKuroki
                                Presidente do Conselho Fiscal                        Membro do Conselho Fiscal                       Membro do Conselho Fiscal  

Carlos Vitor Badra 
Diretor  Presidente 

CPF: 085.746.658-51 

Valdemar Pereira de Figueiredo
Contabilista

CRC: 1SP-096173/O-6
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VENDA

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

LOCAÇÃO

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

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

Rua das Rosas, n o 266
 Mirandópolis, SP

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.
L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã OAPTO METRÔ SAÚDE 68M² 

REFORMADO
2 dorms, sala 2 ambs. c/ sacada, 

escritório com armários, repleto de 
arms. planejados, lazer, 1 vaga. 

R$ 420 mil Cond. R$ 580,00

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

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

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

APTO METRÔ
ANA ROSA 68M2 AU

2 dorms. sala,
cozinha, área de serviço,
sem vaga. R$ 350 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
115 M2 AU

3 Dorms. 1 suíte, Sala 2 ambs. 
c/ varanda, repleto de armário, 

dep. Empregada completa,
1 vaga, lindo! R$ 650 mil   

APTO METRÔ PARAÍSO
Excelente localização, 2 dorms, 
sala 2 ambs, dep. emp, ótimo 
estado, área 88m2 AU, repleto

de armários, R$ 650 mil

www.remaxflow.com.br

APTO METRÔ CONCEIÇÃO   
2 dorm, sala 2 ambs. c/ 

varanda, repleto de A.E., 
closet, 2 WC social, coz, lazer 

total, 1 vaga. R$ 340 MIL

remax

KIT NET PRÓX METRÔ

SÃO JOAQUIM 40M² AU

R$ 200 MIL

AP. METRÔ ANA ROSA
76 M²

2 dorm. 2 WC social, repleto 
de A.E. , 1 vaga, lazer total. 

R$ 600 mil

AP. JARDIM CELESTE
60M2

2 dorms. c/ varanda, sala
2 ambs, reformado, repleto 

de AE planejado, ótima localização
R$ 220 mil

AP. METRÔ IMIGRANTES
80 M²

3 dorms, sala, coz, AS,
reformado, 1 vaga.

R$ 440 mil

AP. METRÔ PARAÍSO
76M² AU

2 dorms, sala 2 ambs. c/
varanda, dep. emp, 2 WC´s,

1 vaga. R$ 650 mil

KIT NET  METRÔ

SÃO JOAQUIM - 40M²

R$ 800,00

AP. METRÔ PARAÍSO
90 M²

2 dorms, sala 2 amb,
1 vaga, R$ 2.200,00

APTO DUPLEX VILA MARIANA
170 M2 AU REFORMADO

Parte superior, 3 dorms, 1 ste master, 2 banhs. e escrit, 
parte baixo: 2 salas, 2 banhs, coz. e copa,

repleto arms, 2 vgs. R$ 750 MIL

cr
ec
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APTO METRÔ VILA MARIANA 
115M²

3 dormitórios, sendo 1 suite, sala
2 ambientes, cozinha, lavanderia, 

2 WC´s, dependência de
empregada, 1 vaga. R$ 680 mil

APTO METRÔ ANA ROSA 
80M²

Reformado, repleto de armários 
embutidos, 2 dormitórios, sala

2 ambientes, cozinha, lavanderia, 
dependência de empregada,

1 vaga. R$ 680 mil

APTO PARAÍSO PRÓX. 

METRÔ BRIGADEIRO - 100M²

2 dormitórios, sala 2 ambientes, 

quarto de empregada.

R$ 530 mil

Brasil

creci-50.611
Ricardo: 5585-0161 / 9 9727-4548

VENDAS
VILA MARIANA 

Atráz so INSS R. Sta Cruz
Apto 2 dts. c/ AE, sala, liv, banh, 
AS, coz. planej. e gar. Totalmente 

reformado, prédio e apto cond. 
baixo, vago. Só R$ 420 mil 

SAÚDE
R. Ibituruna, próx. Metrô

Apto c/ 70 AU, 2 dts. c/ AE, banh, 
sala, liv. c/ terraço, coz. planej, 

D.E. e gar, lazer total, excelente, 
face norte. Só R$ 520 mil 

VILA CLEMENTINO
 R. Nap. Barros px. Hosp. SP
Apto c/ 70 AU, 2 dts. c/ AE, sala, 
liv, banh, coz. c/ AE, AS, 30 rev, 

2 gars, reformado, belíssimo, face 
norte, doc. ok. Só R$ 650 mil 

VILA CLEMENTINO
 Sobrado Coml. ou Res.

2 dts, banh, sala, liv, coz 
quintal, WC, 1 gar, 90 AU, ótima 

localização . Só R$ 480 mil 

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

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

 TERRENO COM CASA VELHA 
VILA GUARANI

R$ 350 MIL - 10 x 20 m²
Ótimo para dois sobrados

AP VL. STO. STEFANO PRÓX. 
SCHINCARIOL - R$ 315 MIL

61m2, 2 dorms. c/ AE, sala, coz. 
c/ AE, lavand, WC social, varanda 

fechada c/ vidro, 1 vaga, lazer. 
Oprtunidade. Estuda Oferta.

SOBRADOS NOVOS R$ 725 MIL 
V. GUARANI  RUA CRISTOVÃO
COLOMBO M. DE MATOS, 74 

EM EXPOSIçÃO
3 dorms,1 suite, banh.social, 2 

varandas, sala toda em porcela-
nato, lavabo, coz. lavanderia c/

churrasq.2 vagas. Temos outros. 

 SOBRADOS NOVOS CHAC.
INGLESA, R: ARARÊ 303/307

R$ 920 MIL - PX. METRô 
124m2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box 
no banh, banh. soc. c/ box, va-

randa, sala, lav, coz, lavand. cob, 
churr, 2 vagas. Ac. financiamento. 

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

SOBRADO GEMINADO SEMI 
NOVO VL. GURANI R$ 500 MIL
110M2 ac, 3 dorms, 1 ste, 1 WC 

social, sala 2 ambs. c/ carpete de 
madeira, lavabo, cozinha, lavand, 

2 vagas. Oportunidade.

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA -

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 2ds, sala, cozinha, banheiro, 
edicúla completa e garagem. Excelente 

localização. R$ 450 mil.

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 3 ds c/ AE, sala 02 ambientes,  
lavabo, copa-cozinha, edicula completa,

02 vagas. R$ 900 mil.

PLANALTO PAULISTA
Apartamento 2 ds c/ AE, sala grande, 

cozinha c/ AE, area de serviço e garagem. 
R$ 475 mil.

PLANALTO PAULISTA
Terrea em 14,50 X 26, 03 ds c/ AE, 
sala 03 ambientes, edicula comple-
ta, quintal e garagem para 04 autos.                                                                                        

R$ 1.600.000,00.

APTO SAÚDE
2 dorms c/ AE´s, sala 2 ambs. c/ varanda,
cozinha planejada, 2 vagas. Impecável.

R$ 2.700,00.

JABAQUARA
Sobrado, 3ds c/ AE, sala grande, coz. 

americana, quarto e banh. emp,
lavanderia, quintal, 01 vaga.

Otima localização. R$ 2.400,00.

CONCEIÇÃO
Sobrado, 3 ds (suite), sala 02 ambs,

copa-coz, qtal grande, edicula completa,
03 vagas. Repleto de arms. Junto ao metro. 

Comercial/ Residencial. R$ 3.500,00.

PARQUE JABAQUARA
Sobrado (Comercial/Residencial), 2ds, 

cozinha, 03 banheiros, a. serviço,
entrada lateral, quintal, 02 vagas. Perfeito. 

R$ 1.900,00

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 02 ds, sala, cozinha, area de

serviço, quintal e jardim. Toda reformada. 
Otima localização. R$ 2.300,00.

 SÃO JUDAS
Quarto, cozinha, banheiro e área de serviço. 

Impecavel. Ao lado da estaçao do metro.
R$ 900,00

CONSÓRCIO
CONTEMPLADO

CRÉDITO R$329 MIL P/ 
COMPRAR  IMÓVEL

CONSTRUIR  /
CAPITAL GIRO

QUERO R$30 MIL +
TRANSF.  DIV. 

94365-4261 ( PARTIC.)

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. Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa 
intersseção perante Deus, para que conceda viver e morrer como ver-

dadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de (esclare-
cer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima 

Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.FÍSICA
ENSINO MÉDIO

Professor Carlos Fones:
(011) 9 9292-0298
(011) 2578-6370

AULAS DE 
REFORÇO

AULAS PARTICULARES

Professor Marcelo - 11 - 9 6524-0445
marcelohy40@yahoo.com.br

- Protuguês / Inglês (Ensino Fundamental II e Médio)
- Tradução Técnica e Literária (Inglês / Português)

- HTML (Informática Básica)
(desenvolvimento de pequenos sites)

SIMPATIA AOS 3 ANJOS
Acender 3 velas brancas em um prato com água e açúcar acima 
da cabeça e oferecer aos 3 anjos da guarda: Gabriel, Rafael e 
Miguel, fazer um pedido. E publicar no 3º dia. Observe o que 

acontecerá no 4º dia. I.S.F.

FONES: 5594-2340

CAsA fuNDO
AL. ubiAtÁs, 507

R$ 750,00 
Quarto, sala, cozinha, depósito,

1 garagem coberta, terraço.

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

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

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 - JABAQUARA 
R$ 550 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$ 440 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

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

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

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

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 c/ 3 dorms, 
ste, arms, 2 salas, coz. planej, 

SALA DE TV, dep. emp, lavand,  
quintal com churr, e 2 vagas 

de gar. Ref  10-3460

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

SObRAdO dE VIlA
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE

Muito bonito, 2 dormitórios, 
suíte com armários, terraço, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armarios, quintal, area de 
serviço, garagem com portão 
automatico.  REF.: 04-3634

APtO REFORmAdO 
JAbAqUARA  R$ 315 mIl

Próx. do Metrô Jabaquara, 
com 2 dorms, arms, coz. com 
arms, sala 2 ambs, sacada, 2 
banheiros e gar. demarcada, 
cond. com lazer total.Portaria 

24 horas REF.: 04-3612

Só $ 238 mIl-APtO bOcA 
dO mEtRô cOncEIçãO
(Conj.ITAÚ) 1 dormitório, sala 
, cozinha, banheiro, não tem 
garagem, muito bem locali-

zado. Condomínio baixo ( só 
R$ 150,00). Òtimo negócio e 
investimento!. REF.: 12-3528

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

bElO SObRAdO 
REFORmAdO R$ 750 mIl
 Metrô 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

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

SObRAdO 3 dORmS 
JAbAqUARA  R$ 550 mIl
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

com armários, jardim de 
inverno, lavabo, quintal com 
churrasqueira, 4 vagas de 

garagem.Ref.: 15-2959

APtO 3 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

ótImO SObRAdO
VIlA GUARAnI

R$ 530 mIl - mEtRô
Bem próx. ao Metrô .2 dor-
mitórios , + 2 dormitórios na 
parte de baixo, sala, coz, 2 
banhs, quarto de emp. e 2 

vagas de gar.  REF.: 05-3412

APtO PROx. mEtRô 
JAbAqUARA Só R$ 280 mIl

2 dormitórios c/ arms, sala 
2 ambs, coz. com arms, AS, 

vaga de gar, playground, salão 
de festas, portaria 24 horas, 
prox. comercio e mercados.  

REF.: 05-3512

APtO 7mIn. A Pé dO mEtRô 
JAbAqUARA R$ 300 mIl 

Area de 60 m2, com 2
dormitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, armários, vaga
de garagem, condomínio 
baixo, otima localização,

oportunidade. REF.: 05-2946

APtO bOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO (bcO ItAú)

Só  R$ 340 mIl
 2 dormitórios, armários, sala 

2 ambientes, cozinha com 
armários, reformado, condo-
mínio R$ 250,00.   Muito bom 

negócio. REF.: 05-3651

APtO  VIlA GUARAnI 
PROx. mEtRô 

cOncEIçãO- R$ 340 mIl
1 dormitório, sala 2 ambs, 

cozinha, armários, condomínio 
baixo, vaga de garagem, 

andar alto, ótima localização.  
REF.: 05-3295

OPORtUnIdAdE
APtO Só R$ 240 mIl 

mEtRô 
Jabaquara, excelente 

localização,
REFORMADO,

amplo dormitório com 
armário, sala 2 ambientes, 

cozinha americana,
banheiro, área de serviço 

e garagem. Adeus aluguel! 
REF.: 05-3640

APARtAmEntO AO lAdO 
dO mEtRô JAbAqUARA  

R$ 560mIl
Em frente ao Pão de Açucar, 
com 3 dorms, arms, sala 2 

ambs, coz, dep. emp, 98m2, 
gar, bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:05-3653
SObRAdO VIlA GUARAnI 

R$ 530 mIl 
Lindo sobrado, prox. Metrô 

Jabaquara, com 3 dorms, ste, 
armário, sala com 2 ambs, es-
critório, quintal com churr, lav, 
e 2 vagas de gar. com portão 
automático.  REF.: 01-3603

bElÍSSImO SObRAdO
mEtRô - JAbAqUARA 

“R$ 800 mIl”
3 dorms, ste,c/ arms, sala

2 ambs,lav, coz. c/ arms,qtal 
c/ churr, dep. emp,entrada 
lateral,2 vagas com portão 
automatico. Ref 03-3615

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

cASA téRREA PRóx. 
mEtRO Só R$ 680 mIl

Oportunidade, muito bem loca-
lizado com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, quintal, terraço com 
churrasqueira,  jardim e duas 

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

APtO 3 dORm.
mEtRô JAbAqUARA

Só R$ 310 mIl    
3 dormitorios com armarios, 

sala para 2 ambientes,
cozinha com armários

embutidos, vaga de garagem, 
condominio baixo,

Salão de festas, play g, 
portaria 24 horas,
etc. Oportunidade.

REF.: 11-3272

SObRAdO nA bOcA
dO mEtRO cOncEIçAO 

R$ 1.500 mIl
3 dormitórios + 2 dorms (piso 

inferior), coz, sala ampla 2 
ambs, lavand, 8 vagas de gar. 

Fachada c/ 10m, para uso
res/coml! REF.: 05-3654

tERREnO c/ 4 cASAS 
APEnAS R$ 400 mIl 

Oportunidade! Otimo
investimento no Jabaquara. 
Terreno 10x25. Próximo ao 
comércio local, bom para 

renda.  REF.: 05-3656

nOVO  mObIlIAdO  APtO 
R$ 480 mIl JAbAqUARA

Lindíssimo e mobiliado,

próx. Metrô, 60m2, c/ 2 dorms, 

suíte, arms, sala com sacada, 

cozinha americana,

repleto de armários, 

muito bem localizado.

Tudo novo sem uso.

REF.:05-3655 

bElA cASA téRREA
R$ 470 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. 05-3065

tERREnO c/cASA 
téRREA R$ 650 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:05-3397.

bElÍSSImA cASA PROx. 
mEtRô JAbAqUARA

R$ 1.250 mIl
ERA R$ 1.400 mIl

3 dorms, suíte, AE´s, sala para 
2 ambs, copa coz. ampla, ba-
nhs, garagem p/ 8 carros, qtal 
com jardins, estúdio de som e 
escritório amplo nos fundos, 

ar condicionado FUJITSU em 
todos os cômodos, portões 

automatizados, tudo pensado 
para seu conforto, terreno 

amplo de 400m2.  Ótimo preço 
para investimento, agende 
uma visita!. REF.: 04-2849

tERREnO dE 640 m2  
mEtRô JAbAqUARA

R$ 1.180 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

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 publicar 
e dar um presente a uma criança carente. 

Com fé será atendido. L.N.M.
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PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 649 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

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

V. GUMERCINDO
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$ 705 MIL
Exc oferta, ótima localização,

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

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  2 GRS

R$ 948 MIL
Exc. residência, ótima localização, 
2 sls, 3 dts, 2 grs, amplo quintal. 

Terreno 5x45.

MOEMA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

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

c/ varanda, repleto arms, lazer 
completo, fora de rota.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.150 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

PÇA. ÁRVORE
APTO   3 DTS  STE  2 GRS

R$ 4.000,00
Exc apto, novo, lazer completo, semi 
mobiliado, repleto de  armários, 

varanda. Ao lado do Metrô.

VERGUEIRO
SALA COMERCIAL 30,25M²  GAR

R$ 2.300,00
No primeiro ano, aproveite o 

bônus de R$ 500,00 sobre o valor 
acima e aumente o capital

de giro de sua empresa

V. MARIANA
SALA COMERCIAL

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

Fácil acesso ao Metrô Ana Rosa.

V. MARIANA
SOBRADO COMERCIAL

R$ 7.000,00
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!

CHÁCARA INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

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

ótima localiz, andar alto.

MIRANDÓPOLIS
CASA ASSOBRADADA

R$ 749 MIL
Exc oferta, 3 dorms, salão,160m²ac, 
7x 25, 3 vagas. Reformada, pode 

ser escritório ou residencial.

SAÚDE
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 440 MIL
Exc negócio, living 2 ambientes, 

terraço, repl arms,. Próx.
Metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 698 MIL
Ótimo apto, 96m² áú,

oportunidade, liv amplo c/ terraço, 
arms. Ao lado do Metrô Saúde.

PRAÇA DA ÁRVORE
SOBRADO  3 STES  4 GRS

R$ 1.370 MIL
Lindo sobrado, novo,

3 suítes, 4 vagas, quintal amplo, 
coz repl arms.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  GAR

R$ 779 MIL
Excelente sobrado, ótima
localização, rua plana,
quintal com edícula.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 885 MIL
Exc negócio, 100m² áú, living p/ 
2 ambs, lavabo, terraço, ótima 

localização, lazer completo. Único.

SAÚDE
APTO   2 DTS  STE  GAR

R$ 2.000,00
Lindo apto, semi-mobiliado,

sala 2 ambs com sacada.
Próximo ao Metrô Saúde.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.800,00
Exc apto, ótima localiz,
cond baixo. Próximo ao
Parque do Ibirapuera.

SAÚDE
APTO  1 DORM  GAR

R$ 325 MIL
Excelente negócio, apto

situado ao lado do Metrô Saúde, 
repleto de armários.

 V. MARIANA
APTO  2 DTS  STE  GAR

  R$ 495 MIL
Exc apto, andar alto, vista panor, 
ótima localiz, próx Metrô Santa 

Cruz. Cond baixo.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 780 MIL
Excelente sobrado, ótima
localização, rua tranqüila,

repleto de armários.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  3 GRS

R$ 875 MIL
Ótimo apto, 90m² AU, excelente 

estado de conserv, bem local,
gar c/ depósito, lazer.

V. MARIANA
APTO  4 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.060 MIL
Exc apto, reformado, 155m² áú. 
Próx ao Metrô Chác. Klabin e V. 
Mariana, repleto de armários.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS 2 STES 3 GRS

R$ 1.485 MIL
Exc sobrado, 7,5x27,

ótimo local, liv. 3 ambs,
closet, edícula, quintal.

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.

REPÚBLICA
APTO  1 DORM  S/GAR

R$ 300 MIL
Ótima kitnet, edif Copan, Metrô 
República, 35m² áú, cond baixo,

exc est conservação.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 520 MIL
Apto reformado, living amplo, 

excelente localização,
repleto de armários.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 583 MIL
Oportunidade, lindo apto,

semi novo, living c/ terraço, lazer, 
próx ao Metrô.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.120 MIL
Exc apto, seminovo, 115m² áú, var 
gourmet, LAZER COMPL, ÓTIMA LOCAL, 

PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE

CHÁC. INGLESA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.089 MIL
Impecável apto, semi novo,

living amplo, int c/ varanda gour-
met, lazer completo.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  23 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.149 MIL
136m² áú, living amplo c/ terraço, 

and alto, exc local, cond baixo.
Próx Metrô Pça Árvore.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.219 MIL
Exc negócio, andar alto, 108m² áú, 

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

CONSOLAÇÃO
APTO  STE  GAR

R$ 2.000,00
Ótimo apto, ste, sl ampla,

coz americana. Lazer com pisc, 
churrasq e academia.

V. MARIANA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 2.100,00
Ótimo apto, boa localização. 

Próximo ao Metrô
e Shopping Santa Cruz.

V. CLEMENTINO
APTO   3 DTS  GAR

R$ 2.200,00
Ótimo apto, living amplo,

2 ambientes, bem localizado, 
repleto de armários.

V. CLEMENTINO
CASA TÉRREA SL GAR

R$ 1.800,00
Ótimo casa térrea,

para fins comerciais,
bem localizada

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.400,00
EXC SOBRADO, 2 SUÍTES, 2 VAGAS

COBERTAS, QUINTAL, CHURRASQ.
PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado, ao 

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

V. CLEMENTINO
CONJ. COMERCIAL

R$ 329 MIL
Exc localiz, 42m² áú, 1 vg gar, 
toda infra- -estrutura. Ao lado 

Metrô e Shopp Santa Cruz.

V. CLEMENTINO
CONJUNTO COMERCIAL

R$ 1.200,00
Exc conj comercial, 42m² áú,

1 gar. Ao lado do
Metrô Santa Cruz.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

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
V. BRASILINA
R$ 298 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 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
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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
 Prédio de 10 anos, ótimo 
acabto, AU = 90 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb. c/ sacada gourmet 
envidraçada, coz. planej., 

lavand. c/ AE, garagem p/ 2 
carros - REF.: 16.550

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

construção de 136 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb., ampla cozinha 
planejada, lavanderia, quarto e 

wc p/ empregada, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.873

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Vago, impecável, todo refor-
mado, excelente localização 

da rua Samambaia, c/ 2 dorm., 
wc social, living, lavabo, ampla 
cozinha c/ AE, quintal, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.545 

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo 

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

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

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

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

empreg., garagem p/ 2 carros, 
estuda propostas.

REF.: 15.058

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
BQ. DA SAÚDE

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

ving 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$ 465 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 
comerciais, esquina, entrada 
p/ 2 ruas, vago, c/ 2 dormitó-
rios, wc social, living, cozinha, 

lavanderia, amplo quintal 
coberto, garagem p/ 3 carros - 

REF.: 15.818

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 220 m², construção 
300 m², c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 
4 carros, ótimo local da Rua 

Juvenal Galeno - REF.: 16.485

APTO
CHÁC. INGLESA

R$ 420 MIL
A 900 mts. do Metrô Pça. 

da Árvore, área útil de 70m², 
condomínio R$ 395,00, c/ 2 
dormitórios, wc sovial, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro.

REF,: 16.681

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

cômodos c/ ar condicionado, 
c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 

living, lavabo, sl. Jantar, coz. 
c/ AE, despensa, amplo sóton 
p/ escritório c/ wc, garagem p/ 

2 carros - REF.: 16.413

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

Estilo assobradada, c/ 3 
dorm., 2 stes., wc social, 

liivng p/ 3 amb., jd. inverno, 
copa c/ AE, coz. planej., escri-
tório, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churr, gar. tipo sl. de festa 
p/ 6 carros - REF.: 16.426

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

Nogueira, reformado, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha c/ AE, lavanderia, wc 

p/ empreg., garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.695

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 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.: 16.242

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 399 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 2 dormitórios, wc social, li-
ving p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, terraço, garagem p/ 
2 carros, rua tranquila e sem 

saída - REF.: 15.723

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 415 MIL
A 600 mts. do Metrô, refor-

mado, impecável, c/ 2 dorm., 
1 c/ AE, living p/ 2 amb. c/ 
sacada envidraçada, coz. 
planej., lavanderia, wc p/ 

empreg., garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.423

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
BQ. DA SAÚDE

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

living, lavabo, cozinha
c/ armários, fogão e mesa 
embutidas, quintal, dep.

p/ empreg., gar. p/ 2 carros.
REF.: 15.864

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 699 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, liv. p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 

c/ churr. e forno pizza, gar.
p/ 2 carros - REF.: 16.746

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
Ótimo local da R. D. Bernardo 

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

lavanderia, garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.754

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/ empre-
gada, quintal, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.063

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Ótimo local do bairro, vago, 
c/ 2 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., copa, cozinha, 

despensa, lavanderia, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 5 x 25m, construção 

141 m² - REF.: 15.687

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 550 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
construção de 180 m², c/ 2 
dormitórios c/AE, sendo 2 

suítes, hidro, living, lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, lavande-
ria, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 16.741

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 595 MIL
Ótima localização do bairro, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 
living, cozinha, despensa, 
lavanderia, quarto e wc p/ 

empregada, garagem p/ 1 carro 
REF.: 16.772

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

SOBRADO
CHÁC. INGLESA

R$ 750 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 
c/ 3 dorm., armários embuti-
dos, suíte, wc social, living, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 4 carros, constru-
ção 163 m² - REF.: 16.770

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 800 MIL
Terreno 8 x 30mts., constr. 

180m², c/ 2 dorm., wc social, 
living, sl. jantar, coz. c/ AE, 

edícula c/ 1 dorm., sala, coz., 
wc, amplo quintal c/ churrasq., 
e mais um qto. c/ wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.578

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., gar. p/ 3 

carros, estuda imóvel menor 
valor - REF.: 15.746

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Excelente AU = 302m², 
impecável, c/ 4 dorm. c/ AE, 
3 suítes, 1 máster c/ closet, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, sl. 
jantar, sl. música, lav, copa, 

coz. planej., dep. p/ emp., gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.759 

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.950 MIL

Ótimo local da R. Tuiucuê, AU 
= 302m², acabto. diferenciado, 
c/ 3 suítes, 1 máster c/ closet, 
living p/ 4 amb. c/ jacuzi e área 

gourmet, sl. TV, lavabo, coz. 
planej., dep. p/ emp., gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.758

TÉRREA - PRÓX.
A R. BOQUEIRÃO

R$ 350 MIL
Localizado em rua particular, 

travessa da Rua do Boqueirão, 
c/ 3 dorm., wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 6 x 22 mts., constru-
ção 90 m² - REF.: 16.804

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 410 MIL
Vago, c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 ambien-
tes c/ sacada, sanka, cozinha 
planejada, wc p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros, lazer 
completo, ótima oferta - 

REF.: 16.383

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 410 MIL
Ótima área útil de 64m², c/ 2 
dormitórios, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, co-
zinha, lavanderia, garagem p/ 1 
carro, ótimo acabamento, lazer 

completo - REF.: 16.626

(2) CASAS
JD. BOTUCATU

R$ 430 MIL
Terreno 10 x 19 = 190m², 

c/ duas casas, sendo da frente 
c/ 2 dorm., sala, coz., wc, 
lavand., gargem p/ 1 carro, 
e nos fundos outra casa c/ 

1 dorm., cozinha, wc, 
lavand. - REF.: 16.794

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dor-

mitórios, terraço, wc social, 
sala, sl. de jantar, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.239

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, área útil de 82 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 
AE, lavanderia, dep. p/ em-
pregada, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.743

SALÃO COM. + RES. 
V. MONUMENTO

R$ 560 MIL
Ótima oferta, ótimo p/ renda, 

sendo no térreo c/ amplo salão 
com. c/ wc + 4 cômodos nos 
fundos, e em cima um casa c/ 
2 dorm., sala, coz, wc, lavand., 

quintal - REF.: 16.130

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 630 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 COND. FECHADO 
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condo-
mínio fechado, c/ 3 dorm. c/ 

AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, wc p/ empreg., gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.075

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 700 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.: 16.815

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 795 MIL
Ótima localização da Rua 
Ramalho Ortigão, terreno 
medindo 5 x 49,40 mts., 

totalizando 247 m², com frente 
para duas ruas, ótimo diversas 

finalidades -REF.: 16.459

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Terreno 6 x 34,50mts., 

construção de 220 m², c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa / cozinha, quintal 

c/ churrasq., edícula c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.479

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

GALPÃO
MOINHO VELHO

R$ 980 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.: 16.434

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. Co-
berta c/ forno p/ pizza, gar. p/ 2 

carros - REF.: 15.634

SOBRADO IMPECÁVEL
JD. DA SAÚDE
R$ 1.390 MIL

Terreno 309 m³, constr. 280 
m², ótimo acabto., c/ 3 suítes, 

1 máster c/ closet e hidro, 
living, sl. jantar, coz. planej., 
dep. p/ empreg., quintal c/ 

linda área gourmet, gar. p/ 3 
carros - REF.: 16.593
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•COMÉRCIO

Feira Moda Inverno vai até 3 de junho

•ACONTECE

Somos um Centro de Pós-Gradu-
ação de Dentistas com experiência 
na área de implantes Dentários, que 
tem por finalidade ajudar a população 
de nossa cidade e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras do metrô 
Santa Cruz).  Oferecemos a todos im-
plantes de alto nível e última geração. 

Com experiência de muitos anos 
oferecendo serviços à comunidade, 
damos a todos a oportunidade de 
repor dentes perdidos, ou substituir 
pontes móveis, dentaduras ou próte-
ses mal adaptadas por dentes fixos, 
ou dentaduras abotoadas.

Os dentes são importantes para a 
mastigação, fala e estética facial. Sua 
perda pode acarretar dificuldades 
físicas e até psicológicas e sociais.

Na primeira fase , recolocamos a 
sua raiz que foi perdida, através deste 
implante, que ficará em sua boca por 
aproximadamente 3 a 4 meses, para 
daí iniciarmos a segunda fase que é 
a colocação das coroas ou próteses 
presas nestes implantes.

A colocação dos implantes é 
através de pequenas cirurgias, sim-
ples, sem dor, de modo que ninguém 
deixará de realizar seus afazeres no 
dia seguinte à colocação, nem ficará 
sem seus dentes provisórios.

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

Prof. Dr. Danilo J. Racy- CRO 37058

Marque uMa avaliação!!!
Todos os interessados 

devem entrar em contato pelos 
Tel.: 3277-2706 ou 3399-4399 (h.c) 

c/ rose ou Marcia, para marcarem avaliação

iMPlaNTeS DeNTÁrioS
eM curSo De PÓS-GraDução

Acupuntura 
familiar é curso

O professor Alexandre 
Gameiro ensinará os recursos 
para tratamentos caseios sem 
uso de agulhas. Apenas com o 
uso de aponta e moxa, o aluno 
receberá os conhecimentos 
básicos do fl uxo energético 
das mãos, suas vantagens e 
pontos para aplicação de ca-
sos específi cos. O curso tem 
apostila e certifi cação ao fi nal. 
Será no dia 19 de maio, das 
13h30 às 17h, já com inscrições 
abertas. Informações e reser-
vas pelo telefone 5083-8535. 
O Atitude de Viver fi ca no Lar-
go Ana Rosa, 29 - conjunto 102, 
próximo ao metrô Ana Rosa. 
Mais informações no site 
www.atitudedeviver.com.br. 

Bebida? Busque 
ajuda do AA

 O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
à  sextas-feira, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h.  Tem sede na Av. Jabaqua-
ra, 2876- conj. 2, bem próximo 
à Estação São Judas. 

Uefa Champions 
League: fi nal no 
Playarte Plaza Sul

A final da UEFA Cham-
pions League acontece no 
dia 26 de maio, às 15h, no 
Estádio NSC Olympiyskiy, 
em Kiev, Ucrânia. Aqui no 
Brasil, a final será transmi-
tida ao vivo, com narração 
e comentários de profissio-
nais do Esporte do grupo 
Globo nos cine Play Arte 
Plaza Sul. Os fãs que esti-
verem nas salas poderão 
participar enviando men-
sagens, fotos e vídeos. O 
ingresso custa R$60 (intei-
ra) e a pré-venda já está 
disponível na bilheteria.

A  F e i r a 
do Circuito 
das Malhas, 
referênc ia 
há 15 anos 
n o  E s t a d o 
de São Pau-
lo, agora é 
FEIMI - Fei-
ra da Moda 
I n v e r n o , 
maior even-
to de moda 
o u t o n o -
-inverno do Brasil. A Edição 
Lançamento, que acontece 
em um dos principais ende-
reços da cidade, a Avenida 
Paulista, chega com novida-
des para os compradores 
e público geral. Segundo a 
diretora-geral da FEIMI, Sonia 
Sodré, a mudança é também 
uma grande oportunidade 
de negócios para os exposi-
tores: “O evento se estabe-
leceu como uma importante 
plataforma de divulgação. 
Os compradores e o público 
sabem que encontrarão as 
melhores tendências pelos 
menores preços, enquanto 
os expositores tornam seus 
produtos mais conhecidos e 
procurados, mesmo quando 
a feira acaba.”

A FEIMI é responsável por 
trazer expositores de tradi-
cionais cidades produtoras 
de malha e tricô do Circuito 
das Águas e sul de Minas, 
além de couro e lã do sul do 
país – atraindo cerca de 50 
mil visitantes e gerando um 
volume de negócios de 15 
milhões. Para Sonia, o evento 
ativa a economia, estimula a 
produção da moda outono-
-inverno e desenvolve marcas, 
gerando empregos e renda 

ao longo de 
todo o ano.

A mode-
l o  e  a p r e -
s e n t a d o r a 
Isabella Fio-
rentino foi 
eleita a em-
b a i x a d o r a 
da edição de 
2018. Para a 
diretora-ge-
ral da FEIMI, 
a imagem da 

modelo representa uma mu-
lher contemporânea que atua 
como promotora da moda na-
cional para públicos de todos 
os perfi s e classes sociais. Os 
embaixadores de cada edição 
são escolhidos para fomentar 
ações com o GRAACC (Grupo 
de Apoio ao Adolescente e 
à Criança com Câncer), pois 
parte da arrecadação da bi-
lheteria é revertida todos os 
anos à instituição.

A Edição Lançamento será 
de 18 de maio a 3 de junho, na 
Avenida Paulista.

Serviço FEIMI: www.feimi.
com.br; www.instagram.com/
feiradamodainverno; /www.
facebook.com/feiradamoda 
inverno. 

EDIÇÃO LANÇAMENTO
Avenida Paulista. Data: 18 

de Maio a 3 de Junho de 2018. 
Local: Centro de Eventos São 
Luis - Entrada pela Rua Luís 
Coelho, 323 - Consolação, São 
Paulo. Horário: Todos os dias 
das 12 às 21h!


