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Onde está a propaganda eleitoral?

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM Página 3 - História do bairro - Parte XLIX

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: crianças de hoje não 
brincam mais pelas ruas do bairro

Que tal esse Penne Oriental? 
É uma das opções de restaurante 
vegetariano na Vila Clementino

ITAIPU BATERIAS
A BAse 

de trocA
38Ah Fit 45 Ah 50 Ah

CorollA/CiviC
60 Ah 70Ah

MoURA 350,00 350,00 370,00 370,00 500,00
HElIAR 330,00 330,00 370,00 360,00 480,00
DElco 330,00 330,00 390,00 360,00 480,00
cRAl 280,00 270,00 320,00 300,00 390,00
REIfoR 280,00 230,00 290,00 260,00 350,00
JúPITER 260,00 230,00 290,00 260,00 350,00

Rua Santa cruz, 2094
- Ipiranga - 5061-3646

Começa nessa sexta, 31, 
o horário eleitoral na tv e 
rádios. Mas, a propaganda 
eleitoral já está liberada 
para ocorrer nas ruas e na 
internet desde 15 de agos-
to. São raras, entretanto, 
as ações de candidatos: 
as ruas estão limpas, com 
poucas exceções (como a 
bandeira no canteiro cen-
tral da  Domingos de Mo-
rais, na foto menor). Pouco 
tempo, menos dinheiro e 
maior controle por parte 
da Justiça eleitoral explicam 
o silêncio dos candidatos. 
Agora, o que muita gente 
não sabe é que o Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo está monitorando as 
redes sociais e pode multar 
do quem faz propagan-
da - positiva ou negativa 
- dos candidatos  P����� 5

Inscreva-se 
para receber 
a edição em 
WhatsApp

9 8216-2837

Só a estação AACD Servidor é inaugurada em agosto
Como a comunidade já 

previa, não foi cumprida 
novamente a promessa de 
inaugurar as estações que 
faltavam na linha 5 - Lilás, 
do metrô. Apenas a es-
tação AACD/Servidor, na 
confl uência da Rua Pedro 
de Toledo com a Avenida 
Ascendino Reis, está sen-
do inaugurada no último 
dia do mês de agosto. O 

metrô e o governo do Es-
tado agora anunciam que 
as paradas Hospital São 
Paulo, Santa Cruz (com 
conexão à linha 1 - Azul) 
e Chácara Klabin (com 
conexão à linha 2 - Verde) 
serão entregues no final 
de setembro. A última 
parada, Campo Belo, con-
tinua programada para 
abertura em dezembro. A 

AACD Servidor tem gran-
de importância por faci-
litar o acesso a hospitais 
locais, mas a falta de in-
terligação com a malha 
metroviária ainda restrin-
ge a utilidade da parada. 
A estimativa é de que 22 
mil pessoas podem usar 
a estação diariamente, 
quando a operação estiver 
regularizada.  P����� 2

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317

Saúde - F: 4508-3606

@alessandra_tonisi
/ateliealessandratonisi  

Aqueça o inverno
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Com novo atraso, Metrô entrega só 
estação AACD/Servidor em agosto

Finalmente, abre as portas 
nessa sexta, 31 de agosto, a es-
tação AACD/Servidor do metrô, 
parte da expansão da Linha 5 - 
Lilás. Essa é uma das paradas que 
vêm sendo prometidas desde o 
ano passado e têm tido sucessi-
vos adiamentos na entrega. 

O último anúncio dava conta 
de que quatro estações seriam 
entregues em agostos - além 
da AACD/Servidor, também 
Hospital São Paulo, Santa Cruz e 
Chácara Klabin, as duas últimas 
interligando a linha 5 com as 
linhas 1 (Azul) e 2 (Verde), que é 
a etapa mais esperada da expan-
são.  Entretanto, o metrô adiou 
mais uma vez e agora a promes-
sa é de que as demais paradas 
serão abertas em setembro. 

Ao mesmo tempo, a estação 
Moema, que estava em opera-
ção assistida com entrada gra-
tuita desde abril, passa a atender 
o público em horário integral e 
com cobrança de passagem. A 
AACD/Servidor terá seu horário 
de abertura reduzido - das 9h 
às 15h, mas diferente do que o 
metrô defende, não em opera-
ção gratuita assistida - já haverá 
cobranças.

Apesar de sua importância, 
facilitando o acesso ao Hospital 
do Servidor Público e à AACD, 
instituição que atende pessoas 
com defi ciência, a nova parada 
ainda terá uso restrito justamen-
te por conta da falta de conexão 
com o restante da malha metro-
viária. O acesso será facilitado 
apenas a quem mora no extremo 
sul da capital Paulista, incluindo 
Capão Redondo, Santo Amaro 
e Brooklin, além de outras pes-
soas que quiserem acessar a 
linha pela conexão com o ramal 
Esmeralda - 9 - da CPTM. 

A estimativa é de que a AA-
CD-Servidor atenda cerca de 
22 mil pessoas diariamente. 

A estação ficaq na 
rua Pedro de Toledo, 
entre as avenidas Ibi-
rapuera e Professor 
Ascendino Reis, tem 
25 metros de pro-
fundidade, 24.343 
metros quadrados 
e é composta por 
dois acessos, duas 
plataformas laterais, 12 escadas 
rolantes, seis elevadores, além 
de um estacionamento com dois 
pavimentos.

A estação também é a mais 
próxima ao Ibirapuera, a cerca 
de um quilômetro das entradas 
do parque. Bem próximo a ela 
estão ainda o Parque das Bici-
cletas e o Centro Olímpico de 
Treinamento e Pesquisa. 

A ampliação da Linha 5-Li-
lás foi concebida com novo 
conceito arquitetônico para 
as estações de Metrô, privile-
giando a sustentabilidade e a 
integração da paisagem exter-
na com os ambientes internos. 
Para isso, a Companhia utilizou 
elementos modernos, como 
vidros e claraboias, para levar 
mais conforto para os usuários 
e funcionários, valorizando a 
luz natural, o que também re-
duz o consumo de energia.

Quando o restante da linha 
for entregue, a estimativa é 
de que serão transportadas 
cerca de 800 mil pessoas por 

dia. Denominada como linha da 
saúde, ela proporcionará ainda o 
acesso a importantes complexos 
hospitalares ao longo dos seus 
20 quilômetros de extensão. A 
estação Campo Belo, no meio 
da linha, está prometida para 
dezembro desse ano - se não 
houver novos atrasos...

Vale ainda destacar que as 
estações estão sendo entregues 
não fi nalizadas, sem as portas de 
segurança nas plataformas. 

A Linha 5 terá integrações 
com as linhas 1-Azul (na estação 
Santa Cruz) e 2-Verde (na Chá-
cara Klabin) e vai oferecer aos 
usuários novas opções de trans-
ferências dentro do sistema, o 
que resultará na redistribuição 
da demanda de viagens. Além 
disso, a Linha 5 também terá 
integração com a futura Linha 
17-Ouro,que também está com 
obras atrasadas, na estação 
Campo Belo.

Leia mais em 
jornalzonasul.com.br
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Dia: 01/9/2018
das 10h às 16h 

XXX FEIRA 
CULTURAL

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

ENSG - 60 anos de História

Aspectos 
da Sociedade no
Brasil e no Mundo
de 1958 a 2018

INFANTIL 

ENSINO MÉDIO

 60 anos de História da ENSG

FUNDAMENTAL I
Últimos 60 anos na Música, na Moda,
no Lazer e no Esporte

FUNDAMENTAL II
Últimos 60 anos na Tecnologia
e nas Ciências

Últimos 60 anos nas Artes e 
Literatura

VENHA ASSISTIR E PRESTIGIAR

Aspectos

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 49

Período integral na escola 
substituiu brincadeiras nas ruas

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

Na década de 1950 e 1960, 
o bairro do Jabaquara cresceu 
rapidamente e viu sua densi-
dade populacional aumentar 
signifi cativamente. Mas, cer-
tamente, o ritmo de vida na 
capital paulista ainda era bem 
menos intenso. É verdade que 
para se chegar ao centro da 
cidade, era difícil: raras opções 
de bondes e ônibus obrigavam 
os moradores a longas cami-
nhadas e muito tempo gasto 
para chegar à maioria dos 
estabelecimentos comerciais 
e educacionais.

As famílias, entretanto, 
ainda viam seus fi lhos corre-
rem livres pelas ruas de terra, 
brincarem às margens de um 
brejo onde existe hoje a Ro-
dovia dos Imigrantes. Ouviam 
macacos e aves no Parque do 
Estado, soltavam pipas em 
amplos terrenos livres espa-
lhados pelo bairro.

“Quando surgimos, o rit-
mo das famílias era comple-
tamente diferente. A maioria 
das mães ainda ficava em 
casa, cuidando dos filhos”, 
relembra dona Lucy Nieman, 
fundadora da Escola Nossa 
Senhora das Graças que está 
completando 60 anos, sempre 
no bairro da Cidade Vargas. 

Era nas ruas, portanto, que 
as crianças se reuniam em gru-
pos, faziam amizades. A escola 
era um ambiente focado na 
educação, mas também já tra-
zia esse aspecto do cuidado, 
da interação social que, aos 
poucos, foi sendo percebido 
pelas famílias. 

“Hoje, a realidade é 
outra. É na escola que 
as crianças têm não só a 
segurança para brincar, 
mas a alegria de fazer 
amizades que, muitas 
vezes, perduram pela 
vida toda”, aponta a 
diretora pedagógica 
Eliane Kattur Nieman 
Mello.  “São realidades 
diferentes. As mães tra-
balham fora e precisam 
do apoio da escola para 
que os fi lhos possam fi -
car durante o dia todo”, 
completa a assistente 
de direção Márcia Ta-
vares Nieman.

O curso integral 
surgiu na ENSG já há 
mais de 20 anos. “Mes-
mo as famílias que 
têm alguémpara ficar 
com as crianças, hoje 
preferem que elas fiquem 
no período integral”, diz.

“Há uma preocupação de 
garantir diversão, mas sempre 
com fundo educativo para as 
crianças. E atividades de in-
teração com os colegas, que 
também faz parte de um cres-
cimento saudável. Sem falar na 
alimentação balanceada e na 
hora certa, o que também fa-
cilita a vida das famílias, reduz 
preocupações”, avalia Eliane. 

Outra mudança é que no 
passado as crianças pratica-
vam atividades físicas e faziam 
outros cursos - como idiomas, 
música e artes - em professo-
res particulares, muitas vezes 
em suas casas. “Isso mudou. 

Os pais hoje preferem con-
centrar as atividades todas na 
escola: é mais prático e mais 
seguro”, diz Márcia.

A Escola Nossa Senhora 
das Graças construiu até uma 
piscina para oferecer curso 
de natação em um bairro até 
então carente desse tipo de 
equipamento para prática es-
portiva. E oferece cursos extras 
que vão da patinação artística 
à escola de inovação e tecnolo-
gia (unidade Happy Code), do 
inglês ao sapateado, do teatro 
à guitarra. “Quem opta pelo pe-
ríodo integral já tem duas aulas 
de natação semanais incluídas, 
almoço e lan-
che da tarde”, 
conclui. 

A Escola sempre foi um ambiente de 
interação entre famílias, diz Márcia 

Nieman, atual assistente de direção e 
que está na foto acima, em sua forma-

tura da quarta série, aos 9 anos

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

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

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

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

Ru a  Lu ís  Gó is ,  832  -   (11 )  5071- 3062  
 

Cl í n i co  Geral  

Prótese  Dentár i a  

Ortodont i a  E stét i ca  

Impl antodont i a  

reforteodontologia.com.br

/r e for t eodont o l og i a

S O R R I A  C O M  S E G U R A N Ç A  E
E L E V E  S U A  A U T O E S T I M A

A G E N D E  S U A  A V A L I A Ç Ã O !
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Vila Clementino tem restaurante vegetariano
Mesmo quem não é vege-

tariano costuma aprovar e se 
esbaldar com o cardápio de 
um dos mais conhecidos res-
taurantes que não usa carnes 
em suas criações. 

O Lagoa Tropical Restau-
rante, na Vila Clementino, é 
um dos mais conhecidos dos 
amantes da culinária que não 
recorre nem a bovinos, nem 
a suínos, nem frangos ou 
peixes. E, embora a casa use 
ovos e derivados de leite, os 
veganos - que não comem 
ou usam nada derivado de 
animais - sempre encontram 
ali opções, como as pizzas de 
tofu ao pesto ou a pizza com 
massa integral, recoberta de 
beringela no capricho. 

A Lagoa Tropical funciona 
apenas no horário do almo-
ço, de segunda a sexta e aos 
domingos - quando costuma 
ter até fila de espera. Aos 
sábados não abre. 

O esquema é o de self ser-
vice em buff et, mas com pre-
ço fi xo por pessoa, incluindo 

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

AGORA EM NOVO HORÁRIOAGORA EM NOVO HORÁRIOAGORA EM NOVO HORÁRIOAGORA EM NOVO HORÁRIOAGORA EM NOVO HORÁRIOAGORA EM NOVO HORÁRIO
NOVA PORÇÃO

CAMARÕES GIGANTES!!!

QUARTA A DOMINGO, A PARTIR DAS 12H, COM: 
☑ ALMOÇO: PRATOS DO DIA POR PREÇOS ESPECIAIS!
☑ FEIJOADA ÀS QUARTAS E AOS SÁBADOS
☑ PAELLAS AOS DOMINGOS
☑ RISOTOS, SPAGHETTI ALFREDO
☑ ESCONDIDINHOS: CAMARÃO E CARNE SECA
☑ CARNES GRELHADAS, ESPETINHOS
☑ PORÇÕES VARIADAS, ACEPIPES
☑ LULA, CAMARÃO Música

ao vivo  

às sextas e

aos sábados, 

a partir 

de 20h

♪♫

♪♫

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas)

O MELHOR ESPETINHO AGORA 
COM O MELHOR PREÇO!!!

PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: 
PICANHA + PORÇÃO DE LINGUIÇA
DE R$ 119,OO POR R$ 89,00!!!!

PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: 

DE SEGUNDA A SEXTA,

QUALQUER ESPETINHO

A R$ 5,OO/CADA

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

TEMOS BUFFET DE CHURRASCO

O Bolo Red Velvet é um 
dos maiores sucessos da 
atualidade. O “veludo ver-
melho” mescla tons de fru-
tas vermelhas, chocolate, 
chantily, naked cake... Mas, 
você sabia que existe também 
um docinho com o mesmo 
nome? O Ateliê Alessandra 
Tonisi, conhecido por elabo-
rar bolos e doces para festas, 
produz os dois.  E o doce é 
aquele momento de prazer 
que todos nós merecemos 
em algum momento do dia. 

Além de produzir sob en-
comenda para festas, Ales-
sandra Tonisi tem também 

uma doceria na saúde onde 
essas pedidas maravilhosas 
podem acompanhar um cafe-
zinho, um spresso ou frapuc-
cino especial, um chá alemão, 
sucos... 

Há tortinhas, brownies, 

bolos, sorvetes e várias outras 
opções, mas os docinhos pre-
cisam ser conferidos.  Além do 
mini red velvet, tem brigadei-
ro crocante, um quindim pra 
lá de especial, mini churros, 
trufas, bombons... O bom-
bom de Oreo, por exemplo, 
é um dos mais pedidos para 
as festas... além de ser lindo!

Fica na Rua Carneiro da 
Cunha, 317 - Saúde. Fone: 
4508-3606. Veja mais em face-
book/atelieralessandratonisi; 
e instagram: @alessandra_to-
nisi. Funciona de segunda a 
sábado das 8h às 20h; domin-
gos das 11h às 19h.

Atelier na Saúde tem docinho de Red Velvet!!!

comida, bebida e sobremesa. 
Um dos destaques da casa 

é a já tradicional Segunda 
Árabe, em que são servidas 
especialidades típicas - po-
rém, obviamente, todas com 
ingredientes substituindo a 
carne: Falafel, Kibe, quiche 
de damasco com gorgonzola, 
esfi ra, arroz sírio, charutinho 
de folha de couve, babaga-
noush, hommus de abóbora 
e de grão de bico, tabule, 

couscous marroquino, sala-
da fatuche. Uma boa pedida 
para quem não é vegetariano 
mas curte a ideia da “segun-
da sem carne”, ou seja, de 
deixar um dia da semana para 
receitas a base de legumes, 
vegetais, grãos, sementes...

Outra atração com mui-
tos fãs são os pratos feitos 
a base de jaca, fruto que 
vem sendo muito utilizado 
em receitas veganas por sua 

textura que se assemelha à 
da carne, após o preparo. 
Tem até a famosa “coxinha 
de jaca”. 

Várias receitas tradicio-
nais, aliás, ganham adap-
tações ali, como a feijoada 
vegana, a lasanha de shimeji, 
o risoto de palmito com to-
mate defumado. 

Como o nome sugere, o 
Lagoa Tropical fica na Rua 
Borges Lagoa, 406 - Vila Cle-
mentino. Telefone: 5579-
9228. Funciona de segunda 
a sexta, das 11h30 às 15h, 
domingos das 11h30 às 16h. 
Fecha aos sábados. 

Moqueca de banana da terra é um dos prtos adaptados da casa
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Horário Eleitoral gratuito começa hoje
São muitas regras, pouco 

dinheiro e um tempo curtíssimo 
para que, dessa vez, os candida-
tos possam conquistar o voto 
dos eleitores. Começa nessa 
sexta, 31 de agosto, o horário 
eleitoral gratuito, nas redes 
de rádio e televisão abertas, 
e permanece por pouco mais 
de um mês, até as vésperas do 
primeiro turno das eleições, em 
6 de setembro.

Quem caminha pelas ruas 
da cidade mal pode acreditar: 
apesar de a campanha já estar li-
berada desde o dia 15 de agosto, 
dificilmente alguém encontra 
uam equipe de panfl etagem ou 
pessoas com bandeiras divul-
gando partidos ou candidatos, 
raros são os banners, cavaletes  
ou qualquer outro material per-
mitido pela lei.

Mesmo na internet, em que 
a propaganda esse ano foi libe-
rada, com critérios, há pouca 
publicidade. Vale também des-
tacar que as regras para divul-
gar apoio pessoal a candidatos 
são bem rígidas. 

Veja abaixo algumas deter-
minações legais e tome cuidado 
para não ser multado!  

Multas
Na segunda-feira (27), o 

Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP) determinou 
a retirada de publicação em 
página de usuário do Facebook 
e impôs multa por propaganda 
antecipada negativa. O post im-
pugnado pedia para os eleitores 
não votarem em um candidato 
ao cargo de deputado estadual.

Foi imposta multa no valor 
de R$ 5.000,00. Caso o repre-
sentado e o Facebook não reti-
rem a publicação, será aplicada 
multa no valor de 10.000,00 
por dia. 

Em outro caso, o TRE-SP 
concedeu direito de resposta 

a candidato a deputado fede-
ral por afirmação contra ele 
publicada no Facebook. Em 
sua decisão, o juiz auxiliar da 
propaganda do TRE-SP Mauricio 
Fiorito considerou o conteúdo 
calunioso, extrapolando “os 
limites da liberdade de expres-
são e direito à crítica consti-
tucionalmente assegurados, 
acarretando em lesão à honra 
do candidato”.

O usuário no Facebook di-
zia que, quando prefeito o 
representante teria “roubado 
a cidade”.

O magistrado, na decisão, 
afi rmou que “embora a crítica, 
ainda que contundente, agres-
siva ou imprópria, faça parte 
do debate eleitoral, sendo es-
sencial à discussão de ideias e 
à formação do convencimento 
do eleitor, não se pode admitir 
que o debate descambe para o 
insulto ou ofensa pessoal, como 
no presente caso”.

O direito de resposta con-
cedido ao representante de-
verá permanecer na página do 
Facebook do usuário por pelo 
menos quatro dias, devendo 
a mensagem ser postada em 
caráter público, sem a restri-
ção de visualização para ape-
nas amigos ou determinados 
usuários. O descumprimen-

to da decisão gerará multa.
Outra decisão de caráter 

liminar foi dada pelo TRE para 
que o mesmo Facebook retira 
do ar uma  publicação “im-
pulsionada”, ou seja, paga e 
com caráter de propaganda 
eleitoral. O post foi veiculado 
na página de um prefeito, no 
intuito de pedir votos para seu 
fi lho, que concorre ao cargo de 
deputado estadual.

O impulsionamento pago 
de conteúdo na internet é uma 
das novidades das Eleições 
2018. Mas, as mensagens com 
esse fi m devem ser contratadas 
exclusivamente por partidos 
políticos, coligações, candida-
tos e seus representantes. Além 
disso, devem ser identifi cadas 
de forma inequívoca como tal 
e trazer informações sobre o 
patrocinador, com os nomes 
e número de inscrição do CPF 
ou CNPJ.

Panfl etagem
O eleitor que apoia ou tra-

balhar para algum candidato 
também precisa saber que é 
vedada pela legislação eleitoral 
a panfl etagem dentro de esta-
belecimentos comerciais, por 
serem eles locais aos quais o pú-
blico têm acesso. Não se podem 
distribuir panfl etos, portanto, 
em cinemas, clubes, templos, 

Educação infantil | Fundamental 1
Fundamental 2 | Ensino Médio
Av. Jabaquara, 1673, Metrô Saúde - 11 5070-3555
www.colegiosantaamalia.com.br/saude

/colegiosantaamaliasaude

O Colégio Santa Amália tem 
tradição em formar alunos 

preparados para o mundo e para 
os desafios de amanhã. 

Aqui o aluno encontra educação 
humanista em uma instituição 

associada à UNESCO, tem acesso 
a atividades extracurriculares 

e a família ainda participa 
efetivamente da vida escolar. 

Traga seu filho para o 
Colégio Santa Amália 

e comece a construir um 
futuro melhor para ele 
e para toda sociedade.

• Instituição associada 
à UNESCO 

• Opção de período integral 
• Incentivo à leitura e à 

prática de esportes

Anuncio 297x260.indd   1 8/28/18   5:40 PM

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

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

12 anos de 
viagens em grupo

Passeios de 1 dia da vivências tur 
em 2018 (aos sábados)

20 dE OUTUBRO dE 2018
SáBAdO - MONTE VERdE - MG
Ônibus executivo, lanche de bordo, almoço, passeio de 

trenzinho, City Tour  e Tempo livre para compras. 
Valor: R$ 229,00 à vista, por pessoa 

ou 2 x R$ 119,00
27 de outubro de 2018 - Sábado
SãO ROqUE - Alcachofras e vinho 

Ônibus executivo, lanche de bordo, visita à vinícola 
góis e vinícola Canguera, almoço, visita à pista de 

esqui, participação na expo são roque.
Valor: R$ 229,00 à vista, por pessoa 

ou 2 x R$ 119,00
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ginásios e estádios, ainda que 
de propriedade privada.

Doações
Os eleitores que desejam 

realizar doações a campanhas 
eleitorais precisam ainda fi car 
atentos a formas de doação, 
limites fi xados e às regras de 
fi nanciamento coletivo para as 
doações por pessoas físicas.

A legislação limita os valo-
res de doação destinados às 
campanhas por eleitores a 10% 
dos rendimentos brutos aufe-
ridos no ano anterior à eleição. 
Esse limite, entretanto, não se 
aplica a doações estimáveis em 
dinheiro relativas à utilização 
de bens móveis ou imóveis de 
propriedade do doador ou à 
prestação de serviços próprios, 
desde que o valor estimado não 
ultrapasse R$ 40.000,00.

A doação acima dos limites 
legais sujeita o infrator ao pa-
gamento de multa no valor de 
100% da quantia em excesso, 
sem prejuízo de o candidato 
responder por abuso do poder 
econômico. Nas hipóteses de  
doações estimáveis em dinheiro 
ou pela internet, os candidatos 
e partidos políticos benefi ciá-
rios estão obrigados a emitir 
recibos eleitorais.

A doação de recursos por 
pessoas físicas deve ser reali-
zada, inclusive pela internet, 
por uma das seguintes formas: 
transação bancária na qual o 
CPF do doador seja obrigato-
riamente identifi cado; doação 
ou cessão temporária de bens 
e/ou serviços estimáveis em di-
nheiro, com a demonstração de 
que o doador é proprietário do 
bem ou é o responsável direto 
pela prestação de serviços; e 
por instituições que prestem 
serviços de fi nanciamento cole-
tivo. O uso de moedas virtuais é 
vedado em doações fi nanceiras.

Há poucas manifestações de propaganda eleitoral na região
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Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Den-
tistas com experiência 
na área de Implantes 
Dentários, que tem por 
finalidade ajudar a po-
pulação de nossa cida-
de e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras 
do metrô Santa Cruz). 

Oferecemos a todos 
implantes de alto nível 
e última geração. 

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

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

c/ Rose ou Marcia, para marcarem avaliação

IMPLANTES DENTÁRIOS
EM CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO

Acupuntura nas 
mãos: curso 
em setembro

Em 29 de setembro, o Cen- 
tro de Estudos e Pesquisas 
Atitude de Viver, que conta 
com licença da Koryo Hand 
Therapy Instituto Seoul Ko-
rea para ministrar cursos da 
técnica Koryo Sooji Chim, vai 
iniciar nova turma do Curso 
Acu- puntura nas Mãos. O cur-
so terá duração de seis meses, 
no Nível Básico, e outros seis 
meses para o Nível Avançado. 
O CEPAV – Centro de Estudos 
e Pesquisa Atitude de Viver 
– fica no Largo Ana Rosa, 29, 
conjunto 102, na Vila Mariana. 
Informações pelo telefone 
5083-8535. 

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, 01 de 
setembro, a partir das 7h, Cata 
Bagulho na região do Jabaqua-
ra. As equipes  percorrerão 
diversas vias dos bairros Vila 
Babilônia, Vila Santa Catarina 
e Jardim Oriental. O morador 
pode consultar os dias em que 
o cata-bagulho irá passar em  
seu endereço pelo site: https://
goo.gl/B7myN9. O material 
deve ser colocado pela manhã 
(antes das 7h).)

•ACONTECE
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Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 
01  de setembro, Operação  
Cata Bagulho na região da 
Vila Mariana. As equipes per-
correrão as ruas contidas 
no Ruas Contidas no Pentá-
gono: Av. Jabaquara, Prof. 
Abraão de Morais, Av. Afonso 
D’Escragnolle Taunay, Rua 
Carneiro da Cunha, Rua Perei-
ra Estefano. Os materiais in-
servíveis devem ser colocados 
na frente da residência antes 
das 7h do dia da ação. Não é 
permitido deixar o material na 
rua na noite anterior.

Grupo familiar 
Al-Anon das Rosas

O Grupo AL-ANON Das 
Rosas é uma associação de 
pes- soas que foram afeta-
das pela maneira de beber 
de um familiar, amigo ou 
companheiro de trabalho. 
Para ajudar essas pessoas 
que convivem e sofrem com 
a doença de entes próximos, 
o grupo tem reuniões todas 
as terças, das 15h às 17h, 
na Praça SantaRita de Cás-
sia, 133 - próximo à estação 
Praça da Árvore do metrô. 
Mais informações pelo tele-
fone 3228- 7425; ou pelo site: 
www.al-anon.org.br

VENDA

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

LOCAÇÃO

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

R: HEITOR PEIXOTO, Nº 554 – CAMBUCI – S. PAULO-SP – CEP: 01543-001 
De 2ª. a 6ª. das 9h às 18h - TELEFAX: 3207-9224 – 3277-1192

Aos sábados até as 13h – TEL.: 99332-2410
EMAIL: marianne.imoveis@hotmail.com

 VILA MARIANA - KLABIN
APTO - 100m2 - R$970.000,00

Rua Colônia da Glória em frente praça 
arborizada–Metrô V. Mariana 3 dorms 
c/ 1 ste, sala dupla com varanda, banh 
social, lavabo, coz, WC, lavand, dep. 
emp, 2 vagas, despensa, arm. emb. 
em todas as dependências, piscina, 
salão, sauna, churr, forno de pizza

IPIRANGA - APTO 60 M2

RUA BENTO VIEIRA
PROX. AO C.A.Y. - R$450.000,00

Garagem coberta para um auto
com manobrista, 3 dormts, living para 

2 ambientes com sacada, cozinha,
AS peq, banheiro, armários

em todos os cômodos.

IPIRANGA - APTO. 42M² 
RUA CISPLATINA - R$340.000,00

1 dorm, sala integrada com sanca, 
porcelanato, sacada envidraçada, 

lavabo, suíte com box, 1 vaga, lazer 
completo, segurança total

 MOÓCA- QUITINETE
EM FRENTE AO SHOP. MOÓCA
1quarto/sala, cozinha, banheiro, s/ 
garagem VENdE: R$180.000,00

Estuda-se proposta para locação

CAMBUCI - APTO 60M² - (TODO 
REFORMADO)  - AV. LACERDA 
FRANCO - R$ 340MIL - ACEITA 

PERMUTA DE VALOR MAIOR
 2 dorms,sala e cozinha amplas, armários 

embutidos, banheiro e AS, 1 vaga. 
Condomínio: R$ 409,00, Iptu: Isento

VILA CLEMENTINO
SALA COMERCIAL – R: LOEFGREEN 

METRÔ SANTA CRUZ
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

ALUGA R$1.800,00 Sala com 45m2, 
2 banheiros, 1 vaga, Condomínio: 

R$713,00 + IPTU: R$290,00

LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA 
ROMUALDO NETO

CRECI-Sp 30.759-F

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 
AV. IRAÍ, 1995

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA -
PLANALTO PAULISTA

Sobrado, 03 dorms edícula
com banheiro -  Entrada lateral, área

de serviço/02 vagas = R$590 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 10X30, 03 ds c/ AE, sala 

03 ambientes, edicula completa, 
quintal e garagem para 03 autos.                                                                                        

R$ 1.300.000,00.

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$ 2.000,00.

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$ 3.000,00.

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

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

R$ 1.800,00

SÃO JUDAS
Salão comercial, 105m2, 2 banheiros, 

depósito, ótima localização junto á
estação do metrô . R$ 3.200,00.

 PLANALTO PAULISTA
Quarto, sala, cozinha, banheiro 

e área de serviço. Impecavel. R$ 1.000,00

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 5437-0402

APTO VILA GUARANI
R$ 430 MIL

Rua Maracá, 2 dorms,
1 ste. c/ AE, sala c/ varanda, 

cozinha c/ AE, WC social,
lavand, 2 vagas

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. 

CASA TÉRREA
VILA GUARANI - R$ 320 MIL

2 dorms, sala, cozinha,

WC, quintal, 1 vaga.

pereciosa reforma

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.

SALA COMERCIAL EM 
PRÉDIO PRÓX. ULTRAFARMA 

68M2 - R$ 360 MIL
portaria 24 horas, 2 WC´s, 

cozinha, 1 vaga

SAúDE METRÔ 480.000.00

Ótimo apto  2 dorms garagem 100mts  Metro Saúde 
Estuda permuta  apto  em Santos.

ótima oportunidade - antonio 99207-8311  

 METRÔ SAúDE PERMUTA

Excelente  apto  2 dorms  e demais dependências  
perto de todo conforto  estuda permuta  c/apto  em 
Santos - Valor  480.000.00 - antonio 99207-8311  

METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 218 mil

1 quarto, sala cozinha, 
lavanderia, vila fechada,

doc 100%
Tratar 97020-5095

RAPAZ PARA 
TRABALHAR EM 
SEGURADORA

Com moto da empresa. 
Necessário morar na região

e ter CNH
Tratar: 994840706

Apto Ipiranga 73 m²
R$ 580.000,00 

2 dormitórios sacada
2 vgs lazer - creci 72743

Laura: 991710601

VAI MUDAR?
COMPRO 

ANTIGUIDADES!!!

Tel: 2506-3755 / 99783-9051

Móveis, rádio, vitrolas 
pequena, máquinas de 

escrever, louças, cédulas, 
moedas, pratos ingleses e 
brasileiro, pratarias etc...

Fazemos Família Vende Tudo. 
Limpamos sua garagem.
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA JUDICIÁRIA

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DO 190 GRUPO CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

TOQUE JÁ
piano, Teclado, Violão, Acordeon, 

Violino, Flauta Doce e outros
Aulas Especiais para 3 Idade e 

Crianças. Vendo Piano
Pça Árvore Mirandópolis
F: 5072-9636 / 5581-7592

Cel. 99132-1189

3 dts 1 suíte 3 vgs
lazer - creci 72743

Laura: 991710601

Cob Ipiranga 224m²
R$ 1.100.000,00

LOJA/GALPÃO 
COMERCIAL PRÓX. 

METRÔ CONCEIÇÃO/
SP EXPO - 480M² AU

4 WC´s, 4 vagas, escritório 
com WC, e ar condicionado. 

Mezaninos para carga e
talhas para movimentação. 

portas automáticas. 
Documentos OK,
contrução nova

Fone: (11) 99911-3071

APTO
VILA CLEMENTINO

R$ 2.100,00 
2 dorm., 2 banheiros,

1 vaga, próximo Hospital 
Sp e Amparo Maternal, 
condomínio baixo, av 

onze de junho. Excelente 
localização. 2 quadras do 
metro Hospital São paulo.
FONE: 5574-5276

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

NOVENA Á SANTA CLARA
Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo 

com tua vida de pobreza e oração. 
Fazei que, entregando-nos confiantes 

à providência do Pai Celeste no inteiro 
abandono aceitamos serenamente

sua Divina Vontade.  K.D.G.

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 
19. Se você está com algum PROBLE-
MA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de 
AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a 
Santo Expedito. Este Santo é invocado 
nos negócios que demandam. Pronta 

solução e cuja invocação é tardia. Oração: 
Meu Santo Expedito das causas justas 
e urgentes, interceda por mim junto ao 
nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me 
nesta hora de aflição e desespero. Vós 
que sois o Santo guerreiro, vós que sois 
o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo 
dos desesperados, vós que sois o Santo 
das causas urgentes, proteja-me, ajuda-

-me, dai me força, coragem e serenidade. 
Atenda meu pedido. “Fazer o pedido”. 

Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar 
estas horas difíceis, proteja-me de todos 

que possam me prejudicar, proteja a 
minha família, atenda ao meu pedido com 
urgencia. Devolva a paz e a tranquilidade. 
Meu Santo Expedito! Serei grato pelo res-
to da vidada e levarei seu nome a todos 

que tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai 
Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da 

cruz.  A.J.

IMÓVEISIMÓVEIS
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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

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

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

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. diferen-
ciado, c/ 3 suítes, 1 máster c/ 
closet, living p/ 4 amb. c/ jacuzi 
e área gourmet, sl. TV, lav, coz. 
planej., dep. p/ emp., gar. p/ 3 

carros - REF.: 16.758

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 835 MIL
Ótima área útil de 117m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., sacada, 
lavabo, cozinha planej., dep.

p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, lazer completo - 

REF.: 16.825

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.200 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
liv. 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
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 + 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
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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 320 MIL
Reformada, bom acabto., ótima 
localização, c/ 2 dormitórios, 
(1 c/ AE e ar condicionado), 

wc social, sala, cozinha 
americana c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima 

oferta - REF.: 16.935

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

TÉRREA PRÓX. A 
R. BOQUEIRÃO

R$ 475 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., construção 

90 m² - REF.: 16.804

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Vago, terreno 5 x 37 mts., 

constrção 140 m², c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, living, sl. 

jantar, lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, wc p/ empreg., 

amplo quintal, churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 16.889

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
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

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
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótima área útil de 70 m², 

vaga p/ 2 carros, c/ 2 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz. c/ AE, wc p/ 

empregada, ótimo local 
da Rua D. Bernardo Nogueira - 

REF.: 16.869

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 588 MIL
Excelente localização do bairro, 

travessa da Av. Bosque da 
Saúde, próximo a Av. do Cur-
sino, ótimo para construtores, 
terreno plano medindo 10 x 22 

= 220m² - REF.: 16.921

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 310 MIL
terreno 170 m², construção 

114 m², vago, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, sala,

cozinha, lavanderia, quintal
c/ churrasq., s/ garagem - 

REF.: 16.688

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

(2) TÉRREAS
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótimo local, a 650 m do Metrô 

A. do Ipiranga, terreno c/ 7 
x 28 m, sendo uma casa  2 
dorm., sala, coz., gar. p/ 2 
carros, e outra c/ 2 dorm., 

sala, coz., wc - REF.: 16.980

APTO
SAÚDE

R$ 429 MIL
Ótimo local, a 850 mts. do 
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2 
dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacda, cozinha 

planejada, lavanderia, wc p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.994

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 

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

wc social, living, cozinha, 
lavanderia, amplo quintal 

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 630 MIL
Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, liv. p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
dep. p/ emp., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 vaga, 

na região - REF.: 16.446

(2) CASAS
V. GUARANI
R$ 650 MIL

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

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., constru-
ção 148 m², reformado, bom 

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

cozinha c/ AE, dep. p/ em-
pregada, garagem p/ 2 carros 

- REF.: 16.996

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

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
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótima oferta, vago, terreno 8 x 
30 m, construção 261 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, escritório c/ WC, edícula 

c/ qto., coz., wc, garagem p/ 4 
carros - REF.: 16.948

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Impecável, ótimo acabto., 

ótimo local, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ ar cond., living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, lavanderia c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros 

- REF.: 16.492

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

AU = 121 m², Construtora 
renomada, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, 2 stes, closet, 
liv. p/ 3 amb. c/ ampla sacada 
gourmet, lav, coz. planej., dep. 
p/ emp.,  gar. 2 carros, depósito, 
lazer completo - REF.: 16.678

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 410 MIL
Ótima área útil de 64m²,

c/ 2 dormitórios, suíte, wc 
social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótimo 

acabamento, lazer completo - 
REF.: 16.626

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., lavanderia, wc p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.423

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Ótimo local da R. Samambaia, 
ótima oferta, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, living, cozi-
nha c/ AE, lavanderia, quintal, 
wc p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF.: 17.017

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Prédio de 10 anos, ótimo aca-
bto, AU = 90 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada gourmet envidraça-

da, coz. planej., lavand.
c/ AE, garagem p/ 2 carros - 

REF.: 16.550

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 690 MIL
Ótima localização da Rua Dom 
Bernardo Nogueira, terreno leve 
aclive medindo 9,60 x 27 x 
29,90 x 9 mts., totalizando 256 
m², ótimo p/ fins residenciais 
ou comerciais - REF.: 16.629

SOBRADO - METRÔ 
PÇA. ÁRVORE

R$ 690 MIL
A 110 mts. do metrô, ótimo p/ 
fins resid. ou comerciais, terreno 
5 x 26 mts., constr. 190 m², c/ 
3 dorm., sala, copa, coz. c/ AE, 
qto. despejo, , gar.p/ 2 carros, 
estuda permuta c/ apto. 2 dorm. 

na região - REF. 17.027

SOBRADO
CHÁCARA 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

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 750 MIL
Terreno 5 x 30 mts., AC = 195 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 
living, sl. jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, desp., dep. p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., gar.p/ 2 
carros, estuda permuta c/ apto. 
2 dorm., 1 vaga - REF.: 17.029

SOBRADO + EDÍCULA 
BQ DA SAÚDE
R$ 790 MIL

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

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

sala, coz., wc, e amplo salão 
nos fundos - REF.: 17.011

APTO
SAÚDE

R$ 820 MIL
 Ótimo local, a 700 mts. do Me-
trô Pça. da Árvore, AU = 90m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, liv.g p/ 
2 amb. c/ sacada, lavabo, coz. 
planej., dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, lazer completo, cond. 

R$ 810,00 - REF.: 16.751

SOBRADOS NOVOS 
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, ótimo acabto., c/ 

3 suítes, living p/ 2 amb., jd. 
inverno, lavabo, cozinha, qto. 
p/ despejo, garagem subsolo 
p/ 4 carros - REF.: 16.872

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Seminovo, ótimo acabto., c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. 
c/ AE, lavanderia, gargem p/ 3 
carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 16.696

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

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

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

 Excelente localização do 
bairro, Rua Araxás, terreno 
plano medindo 12 x 34,25 
mts, totalizando 411 m², c/ 
ótima edícula nos fundos c/ 

133 m² - REF.: 17.020

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.290 MIL
Ótimo acabto., terreno

6 x 27 mts., construção 334 
m², c/ 3 dorm., suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha, quin-
tal c/ churrasq., gar. subsolo
p/ 6 carros, estuda imóvel de
menor valor - REF.: 17.036
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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 O

APTO
METRÔ S. jOAquiM

2 dorms, sala 2 ambs, 1 vaga, 

área 70m2, reformado, excelente 

localização . R$ 346 mil

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 86M2 - PADRÃO

2 dorms. sala 2 ambientes,
cozinha, área de serviço,
sem vaga. R$ 650 MIL

ExCELENtE LOCaLIzaçãO

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$ 550 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$ 460 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 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 ANA ROSA

BOA LOCALiZAÇÃO - 70 M²

2 dorms, sala 2 amb,

cozinha c/ área de serviço, 

sem vaga. R$ 1.400,00

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, 3 vgs. R$ 750 MIL
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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 AP. METRÔ ANA ROSA
2 dorms, sem vaga.

R$1.200,00

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/5588-4423Onix 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
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
cOm 5 VAGAS

Só R$ 1100 mIl
Vista panorâmica para 
o parque, 5 vagas de-

marcs, 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

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

APtO JABAqUARA
R$ 380 mIl

Apartamento com 67m2 de área 
útil, 2 dormitórios + escritório, 
armários, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, área de 
serviço, 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 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

APARtAmEntO AO lAdO 
dO mEtRô JABAqUARA  

R$ 560 mIl
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

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

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

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

ótImO SOBRAdO
V. GUARAnI - R$ 395 mIl
2 dormitórios, terraço, sala, co-
zinha, lavabo, cozinha, quintal, 
vaga de gar, portão automatico, 
ótima localização. Aceita imóvel 
até R$ 200 mil como parte de 

pagamento.REF.: 06-3669

REFORmAdO BElÍSSImO  
APtO Só R$ 400 mIl 

Próximo ao Metrô Jabaquara, 
com 2 dormitórios, sala am-

pliada pelo terceiro dormitório, 
sala com sacada, cozinha 

planejada, vaga de gar, muito 
bem localizado. REF.:05-3659

cASA téRREA VIlA 
GUARAnI R$ 510 mIl 

raridade Otima localização, 
2 dormitórios, sala , cozinha, 
qtal, dep. emp, entrada lateral 
e duas vagas de garagem. Próx. 

ao comércio local, excelente 
moradia.  REF.: 08-3683

URGEntE - APtO mEtRO 
JABAqUARA R$ 260 mIl

2 dormitórios, sala 2 am-
bientes, cozinha, lavanderia 
e vaga de garagem. Otima 
oportunidade para sair do 

aluguel! REF.: 08-3676

 APtO PROx.
mEtRô JABAqUARA

Só R$220 mIl  
Último andar com 1 dormitório, 

armário embutido, sala para 
2 ambientes com sacada, 

cozinha com armários, área de 
serviço, garagem, lazer com 
quadra , academia, salão de 

festas e churrasqueira.  Ótimo 
preço para investimento, 

agende uma visita!. 
REF.: 08-3701

APtO BOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO - R$ 480 mIl

2 dormitórios, suíte, com 
armários, sala, cozinha com 
armários, 2 banheiros lazer 
com piscina, churrasqueira, 

salão de festas. Ref  08-3702

APtO PRóx. mEtRô 
JABAqUARA $ 370 mIl

10 min. a pé p/ o Metrô, 2 
dorms c/ armários, sala , coz. c/ 
armários, banh, acabto em por
celanato e madeira, garagem, 
Òtimo localização e bom para 
investimento!. REF.: 08-3703

BElÍSSImO SOBRAdO
R$ 800 mIl - cId. VARGAS

TODO REFORMADO, com 3 
dorms, 2 suítes, closet, amplo 
living, lavabo, coz. planejada, 
AS, entrada lateral e 2 vagas 
de gars cobertas com portão 
automatizado.  Ref  10-3665

APtO BOSqUE dA SAúdE 
R$ 350 mIl

1 dormitório, sala 2 ambientes, 
cozinha, banheiro e

garagem. Fácil acesso.
Ótima oportunidade!

REF.: 08-3628

cASA téRREA 
JABAqUARA R$ 400 mIl 

( PARA REndA)
Prox. Metrô Jabaquara, imóvel 
com duas moradias e 2 vagas 
de garagem. Muito bom para 
investimento, fácil locação. 

REF.: 08-3613

tERREnO mEtRô 
JABAqUARA  R$ 400 mIl

Terreno limpo muito bom em 
vila residencial, super tran-

quila, próximo ao Metrô para 
construir seu sonho, ou para 
investimento.  REF.: 08-3630

ótImO SOBRAdO mEtRô  
R$ 850 mIl 

Jabaquara, 3 DORMITÓRIOS, 
SUÍTE, sala 2 ambs, lav, coz. 
com arms, qtal com churras-
queira, lavanderia , AS e 3 
vagas de gar. com  portão 
automático. REF.: 08-3636

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$ 600 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.

APtO 7mIn. A Pé dO 
mEtRô JABAqUARA

R$ 280 mIl 
Area de 60m2, c/ 2 dormitórios, 

sala 2 ambientes, cozinha, 
armários, vaga de garagem, 

condomínio baixo, otima locali-
zação. REF.: 05-2946
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Corciolli: 25 anos de carreira em 
concerto no Auditório Ibirapuera

•CULTURA

Compositor, tecladista e 
produtor musical, Corciolli ce-
lebra 25 anos de carreira em 
única apresentação no Auditó-
rio Ibirapuera no dia 14 de se-
tembro, às 21h. O músico tocará 
composições autorais de seus 
álbuns “Unio Mystica”, “Unio 
Celestia” e da trilha sonora do 
“Filme dos Espíritos” além de 
temas inéditos que farão parte 
de seu próximo álbum, em fase 
de produção.

Com um set de vários tecla-
dos, sintetizadores e sequen-
cers, Corciolli se apresentará ao 
lado de solistas renomados do 
meio erudito, como Pablo de 
León, no violino, e Raiff  Dantas 
Barreto, no violoncelo (respec-
tivamente spalla e 1º cello da 
Orquestra Sinfônica Municipal 
de São Paulo) além de Gracieli 
Valverde, na voz soprano, e 
Kabé Pinheiro, na percussão. O 
concerto contará ainda com a 
presença especial de Andre Ma-
tos, vocalista da banda Shaman 
e ex-líder do Angra, seu amigo e 
parceiro musical de longa data.

Corciolli iniciou carreira solo 
em 1993 após tocar com o bai-

xista de música instrumental 
Celso Pixinga e com a banda 
Espírito Cigano, que fazia muito 
sucesso na época. A vida na 
estrada não impediu o músico 
de trabalhar noite adentro nos 
hotéis, em cima do que viria a 
se tornar seu primeiro álbum 
“All That Binds Us” e também 
a pedra fundamental da Azul 
Music, gravadora que fundou 
nesse mesmo ano.

Artista e empreendedor, 
Corciolli alcançou números 
expressivos em sua trajetória: 
33 álbuns lançados; mais de 2 
milhões de CDs vendidos; par-
ticipações em trilhas sonoras e 

coletâneas ao lado de artistas 
como Hans Zimmer, Vangelis, 
Enigma, The Alan Parsons Pro-
ject, Sarah Brightman e Luciano 
Pavarotti, entre outros; cerca 
de 600 mil ouvintes nas mídias 
digitais, destacando-se entre 
os artistas independentes mais 
ouvidos na webradio Pandora, 
nos Estados Unidos.

No concerto no Auditório 
Ibirapuera, Corciolli apresen-
tará seis músicas inéditas que 
estarão no próximo álbum 
“Imaginary Brazil”, onde tem-
pera uma mistura de elementos 
eruditos tais como prelúdios e 
peças sinfônicas, com ritmos 
regionais brasileiros. Aborda-
gens instigantes, porém apre-
sentadas em formatos mais 
sutis, nas palavras do músico:

“O principal desafi o na exe-
cução desse repertório é unir 
todos os elementos musicais 
de maneira criativa e equili-
brada, buscando uma perfeita 
integração de timbres e planos 
sonoros somados à tecnologias 
de ponta. Mas, o mais impor-
tante de tudo, é abrir espaço 
ao talento e virtuosismo desses 
músicos incríveis que estarão lá 
comigo”, explica Corciolli.  

Distante de rótulos, ao ser 
indagado sobre qual é seu es-
tilo musical, Corciolli prefere 
deixar a resposta a critério 
de cada um: “música para ser 
apreciada nos espaços silencio-
sos da alma”.

Serviço
Corciolli: Concerto | 25 anos 

de carreira - 14/09, 21h. Local: 
Auditório Ibirapuera. Endere-
ço: Av. Pedro Álvares Cabral, 
Parque do Ibirapuera, Portão 2 
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia 
entrada) – Disponível a partir de 
31 de agosto.  Livre. Info: 3629-
1075; ou www.corciolli.com

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

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

Piso laminado
EUCAFLOOR

R$ 62,90
M2/COLOCADO

Papel de parede 
vinílico em estoque

R$ 79,90
ACIMA DE 3 ROLOS

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

vv

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

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


