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Ano Novo na Avenida Paulista 
terá fogos sem estampidos 
pela primeira vez

Nessa sexta-feira, 14, vai 
haver sessões especiais, ao 

ar livre e gratuitas, em home-
nagem aos 50 anos do filme 

Bandido da Luz Vermelha, 
um dos clássicos do cinema 
nacional. No domingo, 16, 

haverá uma ocupação do pré-

dio histórico da Cinemateca 
Brasileira, na Vila Mariana, 
que já foi um matadouro 
municipal no fim do século 

XIX e se tornou um dos patri-
mônios históricos, arquitetô-

nicos e culturais mais bonitos 
da capital.  Será o Primeiro 

Samba Sol ao Ar Livre, a par-
tir das 13h - a entrada é gra-

tuita até 15 horas, para as 500 
primeiras pessoas. Haverá 
show do Originais do Samba 

e também vários DJs se apre-

sentando. De 17/12/2018 até 
24/01/19, a área verde externa 
estará aberta para visitação 
de segunda a quarta, das 

8h às 18h, e de quinta a do-

mingo, das 8h às 19h. Fecha 

dias 24, 25 e 31/12).   Página 5

Vai perder horas no preparo das 
ceias ou prefere encomendar 
tudo e aproveitar a festa?
Página 4

Novo hospital 
universitário 
está prestes a 
funcionar na 
Vila Clementino

Caio Brito/Divulgação/Arquivo
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ABRIREMOS SÁBADO, 
DAS 13h00 ÀS 17H,

DOMINGO, DAS 9H ÀS 13H
COM MUITAS

OFERTAS

5594-1898
2645-7506
5594-18985594-1898

• VARILUX EM DOBRO
• TRANSITIONS EM DOBRO
• TODAS CRIZAL EM DOBRO

PAGUE UMA E LEVA OUTRA - PROMOÇÃO DO FABRICANTE E DA LOJA
TRABALHAMOS COM TABELA ESSILOR

ÚLTIMAS

SEMANAS

ACEITAMOS

CARTÕES
EM 6X 

ÓTICA
Mara Rocha

Naha Temakeria & Teishoku, aberto
para o almoço de Segunda a sábado
e jantar de terça a sábado.

Naha T
par
e jantar de terça a sábado

No sushibar, a casa conta com a presença de profissionais experientes
vindos dos melhores restaurantes tradicionais de São Paulo.

Não deixe de experimentar o Temaki Spice , e outras iguarias como
o Tataki de Atum ou Salmão e Ceviche, além de deliciosos combinados

de sushi e sashimi.

Tel.: 2305-2743Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 515
(próximo ao Metrô Conceição)

Almoço de Seg. a Sex.:
das 11:30 às 15:00 

Sábados.:
das 11:30 às 16:00 
Jantar de Ter. a Sáb.:
das 19:00 às 22:00

Almoço
Seg a Sáb: das 
11h30 às 16h

Jantar
Ter a Sab: das 
18h30 às 22h

Rua Apotribu, 217 - Saúde 

Venha saborear!

Horário de Funcionamento:
Terça a quinta, das 11h30 às 15h00
Sextas e sábados, das 11h30 às 21h

PRATOS  CASEIROS QUE 
RESPEITAM O SABOR E A TRADIÇÃO

 e muiTo 
baTe papo!

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

O novo hospital faz 

parte do plano de verti-

calização do campus da 

Unifesp e deve ter início 

de seu funcionamen-

to em breve. Página 3



M E I O A M B I E N T E

ACONTECE PELO MUNDO

Coleta seletiva facilita vida do paulistano

Vida Marinha corre riscos: o que você 
sugere para evitar resíduos no mar?

Todas as semanas, o cami-
nhão da coleta seletiva passa 
duas vezes nos bairros de Vila 
Mariana, Saúde, Jabaquara. 

O serviço, prestado gratuita-
mente, facilita muito ao cidadão 
cumprir com sua tarefa de sepa-
rar os materiais recicláveis dos 
resíduos comuns. Além da coleta 
diferenciada, que é um serviço da 
Prefeitura Municipal prestado 
pela concessionária Ecourbis 
Ambiental nas zonas sul e leste 
da cidade, há ainda Pontos de 
Entrega Voluntária - os PEVs - e 
Ecopontos onde se podem levar 
os itens recicláveis. 

Com essa coleta diferenciada,  
há ganhos ambientais para a 
cidade - e o planeta. Além de o 
material voltar ao ciclo produtivo 
em vez de ser necessária a extra-
ção de novas matérias primas da 
natureza e uso de energia para 
produzi-lo, a reciclagem impede 
que um volume muito grande de 
resíduos seja levado aos aterros 
sanitários - que têm vida útil 
limitada. 

“Na minha casa, percebia que 
a maioria do que ia para o lixo 
eram embalagens. Eram latinhas 
de molhos de tomate, caixinhas 
longa vida de leite e sucos, saqui-
nhos de feijão e arroz, caixinhas 
de papel cartão que embalam o 
café a vácuo”, relembra Andrea 
Posso, auxiliar de escritório e 
moradora da Vila Celeste. 

Depois que começou a separar 
o material para a coleta seletiva, 
ela percebeu que era possível 
fazer o mesmo no escritório 
onde trabalha e criou um novo 
hábito entre os colegas. “Eles não 
só passaram a usar menos papel 
como também deixaram de usar 
copos descartáveis. Hoje, cada 
um de nós tem suas próprias 
xícaras e canecas”, conta. 

A separação de materiais re-
cicláveis, para ela, foi apenas 
um ponto de partida, portanto. 
“Eu adoro artesanato, e comecei 
a perceber que muito daquele 
material que eu jogava no lixo 
poderia se transformar em uti-
lidades domésticas e até objetos 
de decoração”, diz ela, que passou 
a fazer luminárias com garrafas 
de vidro e porta lápis para a 
� lha, em idade escolar, usando 
latinhas de molho que recobria 
com adesivos, sobras de tecido 
e outros materiais que a criativi-
dade permitia. 

Como participar
“O primeiro passo é sempre o 

mais difícil. Depois a gente passa 
a se divertir”, garante Andrea. 

É verdade. Um dos primeiros 
aprendizados da munícipe foi de 
que era desnecessário separar os 
itens por tipo. “Eu achava que 
deveria haver um saco para plás-

ticos, outro para papel e assim 
por diante”, relembra. “Mas os 
próprios coletores me explicaram 
que é desnecessário”.

Realmente, não é necessário 
fazer essa triagem, que aconte-
cerá posteriormente nas centrais 
mecanizadas ou nas cooperativas 
de catadores conveniadas à Pre-
feitura.

O munícipe deve apenas untar 
todos os artigos feitos de material 
reciclável - papel, plástico, vidro 
e metais - limpos. 

Eles devem ser bem acon-
dicionados e disponibilizados 
até duas horas antes do horário 
previsto para a coleta. Para saber 
quando a coleta seletiva passa 
em sua rua, acesse: http://www3.
prefeitura.sp.gov.br/limpeza_ur-
bana/FormsPublic/LimpezaRua.
aspx. O site também informa as 
datas e horários da coleta regular, 
ou seja, do lixo comum. 

Dicas importantes
Depois que começa a separar 

o material em casa, o munícipe 
encontra várias vantagens. Além 
de contribuir para a limpeza 
urbana e ajudar na preservação 
da natureza, passa a economizar 
mais e ainda consegue disponibi-
lizar os resíduos domésticos com 
mais rapidez para o serviço de 
coleta - já que a concessionária 
passa três vezes por semana para 
coleta regular e mais uma ou 
duas para a coleta seletiva.

Uma das dicas e usar cosméti-
cos, como shampoos, e produtos 
de limpeza até o � m. Quando a 
embalagem estiver quase vazia, 
misture o produto com um pou-
co de água - de forma que ainda 
aproveita este “resto” e já deixa a 
embalagem limpa, ideal para o 
processo de reciclagem. 

As latinhas também devem 
ser enxaguadas e amassadas, 

para facilitar o armazenamento. 
Já os papeis devem ser empilha-
dos e caixas acartonadas também 
abertas para evitar o grande 
volume. Mas atenção: papel en-
gordurado e sujo, como caixas 
de pizza, não devem ser encami-
nhados à reciclagem. 

Por outro lado, evite encaixar 
um item dentro do outro, para 
facilitar o processo de triagem. E 
nunca mande pela coleta seletiva 
outros itens que não sejam papel, 
plástico, vidro e metais.

Números
Os números não são precisos, 

mas estima-se que um terço do 
total que vai para aterros sani-
tários poderia ser reciclado. Ou 
seja, boa parte do que as pessoas 
jogam no lixo comum poderia 
ser destinado à coleta seletiva. 

Vale destacar que esse tipo de 
serviço vai trazer não apenas be-
nefícios ambientais, mas também 

sociais e econômicos, já que a 
reciclagem é fonte de renda para 
milhares de catadores e outros 
profissionais envolvidos nessa 
atividade. 

Só na cidade de São Paulo, são 
geradas, em média, 18 mil tone-
ladas de lixo diariamente (lixo 
residencial, de saúde, restos de 
feiras, podas de árvores, entulho, 
etc.). Só de resíduos domiciliares 
são coletadas quase 10 mil tone-
ladas por dia.

Diariamente é percorrida 
uma área de mais de 1.500 km² e 
estima-se que mais de 11 milhões 
de pessoas são bene� ciadas pela 
coleta. Cerca de 3,2 mil pessoas 
trabalham no recolhimento dos 
resíduos e são utilizados mais de 
500 veículos (caminhões com-
pactadores e outros específico 
para o recolhimento dos resíduos 
de serviços de saúde). 

Iniciativa
A Política Nacional de Re-

síduos Sólidos é instituída por 
uma Lei Federal e estabelece que 
a responsabilidade pelos resíduos 
é compartilhada. Ou seja, todos 
têm que contribuir para equa-
cionar a situação: fabricantes, 
importadores, distribuidores, co-
merciantes, titulares de serviços 
de manejo dos resíduos sólidos 
urbanos. Por � m, essa lista in-
clui o cidadão, que tem que se 
responsabilizar pelos resíduos 
que gera. 

“Assim como a gente já está 
acostumado a colocar o lixo co-
mum no dia e horário de coleta, 
separar os recicláveis para a sele-
tiva é só uma questão de hábito. 
Aqui em casa, até minha � lha de 
oito anos já sabe quando algo 
vai para a reciclagem ou para o 
lixo comum”, � naliza a moradora 
Andrea. 

Como evitar que os oceanos 
se transformem em grandes 
lixões? Que a quantidade de 
plástico nos mares ultrapasse 
a quantidade de peixes? Que a 
vida animal seja sufocada ou 
contaminada por resíduos que 
se espalham pelas águas do 
planeta por conta da ação hu-
mana? A cidade de São Paulo 
acaba de um evento da Onu 
Meio Ambiente e da Proteção 
Animal Mundial para discutir 
ações viáveis e urgentes: “Ocea-
no Plástico: como escapar desse 
emaranhado?”

Além do lixo que é levado 
aos oceanos por barcos, por 
emissários de esgotos ou rios 
contaminados, e pela ação 
do homem em praias e ilhas, 
há ainda outro problema a se 
combater: as redes de pesca e 
outros equipamentos usados 
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Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Prefeituras Regionais, e o 
objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

por pesqueiros e marinheiros e 
que se perdem pelos oceanos, 
transformando-se em verda-
deiras armadilhas para os ani-
mais. A ONU, organizações não 
governamentais e também re-
presentantes do Governo estão 
debatendo como evitar que esse 
cenário dramático continue se 
expandindo e, ao mesmo tem-
po, reverter o quadro.

Atualmente, está em implan-

tação o Plano de Ação Nacional 
para Combate ao Lixo no Mar, 
pelo Ministério do Meio Am-
biente, que está promovendo 
uma Consulta Pública, para que 
qualquer cidadão possa parti-
cipar e dar sugestões de como 
enfrentar a questão.  A consulta 
foi lançada em 26 de novembro  
durante o Fórum Internacional 
de Gestão Integrada de Resídu-
os Sólidos e Limpeza Pública, 

realizado em São Paulo.
 As perguntas são sobre a 

percepção de cada um sobre a 
poluição dos oceanos e permi-
te que sejam propostas até três 
ações para combater o lixo gera-
do em terra e o lixo gerado no 
mar. O preenchimento do ques-
tionário leva, em média, 10 mi-
nutos e as colaborações podem 
ser feitas até o dia 8 de janeiro 
de 2019. Depois disso, os dados 
serão enviados para o Instituto 
Federal do Paraná para análise e 
posterior avaliação pela comis-
são organizadora.

O texto � nal do Plano de 
Ação Nacional para Comba-
te ao Lixo no Mar, que passará 
também pela avaliação de espe-
cialistas em encontros e semi-
nários, deve ser lançado no pró-
ximo ano, no Dia Mundial do 
Meio Ambiente, em 5 de junho.

Quem for para o litoral norte 
nesse � m de ano vai se deparar 
com uma “obra” inusitada. O 
Aquário de Ubatuba, o Projeto 
Tamar e o Instituto Argonauta 
instalaram uma árvore de Na-
tal usando apenas resíduos re-
colhidos durante as operações 
de limpeza de praias promovi-
das ao longo do ano pelas três 
instituições. O monumento de 
nove metros de altura está na 
Praça da Baleia. O objetivo é 
conscientizar a população sobre 
a responsabilidade individual 
e coletiva com o lixo que anu-
almente mata milhares de ani-
mais marinhos.

A limpeza de praias e a mon-
tagem da árvore contaram com 
a participação de estagiários 
das instituições, jovens do Pro-
grama de educação ambiental 
do Projeto Tamar, Nosso Papel 

de Futuro, do Programa Jo-
vem Aprendiz, e funcionários 
das instituições. Desde 1997, o 
Aquário de Ubatuba e o Tamar, 
depois também com o Instituto 
Argonauta, realizam mutirões 
de limpezas de praias. 

Ubatuba tem árvore 
de Natal com resíduos
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•SAÚDE

O Ministério da 
Educação (MEC), au-
torizado pelo minis-
tro Rossieli Soares, 
repassou ao Hospi-
tal Universitário 2 da 
Universidade Federal 
de São Paulo (HU2/
Unifesp) nova verba 
no valor de R$ 4.6 
milhões, para equi-
par as seis salas do 
centro cirúrgico. Até 
o momento, foram 
investidos aproxi-
madamente R$ 60 
milhões na nova uni-
dade, que está em 
processo de fi nalização, com 
previsão de entrega das áreas 
iniciais de ocupação ainda em 
dezembro.

Estratégico para a reorga-
nização e verticalização do 
Campus São Paulo, o HU2 se 
estabelecerá como um am-
bulatório de especialidades, 
centro de procedimentos 
cirúrgicos de pequeno porte, 
centro diagnóstico e áreas 
qualificadas como “hospital 
dia”, constituindo assim um 
núcleo integrado de ensino, 
pesquisa e assistência em saú-
de, em colaboração e parceria 
permanentes com o Hospital 
São Paulo (HSP) e com as 
Escolas Paulista de Medicina 
(EPM) e Paulista de Enferma-
gem (EPE).

Ele possui 16 mil m² de área 
construída e conta com 16 
andares, onde funcionarão, 
além das seis salas cirúrgicas, 
120 consultórios, 25 leitos de 
internação/dia, sete leitos de 
recuperação pós-anestesia, 
sendo um importante espaço 

para a formação dos residen-
tes médicos e multiprofi ssio-
nais da universidade. 

O projeto
As obras de expansão in-

cluem o projeto do Centro de 
Ensino, Pesquisa e Atenção 
Integrada em Saúde (CEPAIS), 
que abrigará consultórios 
e serviços ambulatoriais do 
hospital universitário.

O novo centro médico 
contará com centro cirúrgico 
para procedimentos de bai-
xa complexidade, centro de 
diagnósticos de imagem, 120 
consultórios, além de outras 
estruturas.

No total, o novo prédio 
custará R$ 29 milhões de reais.

Havia estudos para que 
a nova unidade conseguisse 
reunir todos os atendimen-
tos ambulatoriais do hospital 
universitário mas, de acordo 
com a Unifesp, o projeto de 
ocupação ainda está em fase 
de defi nição.

O CEPAIS funcionará na 
Rua Botucatu, 821, também 

na Vila Clementino e a poucos 
metros do Hospital São Paulo 
em frente ao anfi teatro Mar-
cus Lindemberg.

O planejamento de refor-
mas do complexo HU/HSP/Uni-
fesp faz parte de um programa 
mais amplo, conhecido como 
Programa de Verticalização, 
principal projeto de infraes-
trutura do Campus São Paulo, 
uma das propostas apresen-
tadas no Plano de Desenvolvi-
mento Institucional 2016-2020 
e nas ofi cinas de trabalho do 
Plano Diretor de Infraestrutura 
do campus. O objetivo é con-
centrar e integrar os serviços 
e atendimentos, dispersos em 
vários imóveis da região da 
Vila Clementino, em um único 
espaço.

O novo complexo deve ter 
características de um Hospi-
tal-Dia, além de contar com 
os serviços assistenciais e de 
apoio às atividades dos docen-
tes e discentes da instituição.

Com informações 
da Unifesp

Novo hospital universitário será 
aberto na Vila Clementino

Única universidade 
pública virtual
gratuita do país

Única universidade 
pública virtual
gratuita do país

Secretaria de EducaçãoSecretaria de Educação

8 cursos de graduação 
com ensino padrão USP, 
Unicamp e Unesp.

42 mil vagas gratuitas. 

 Aluno de Engenharia da Computação

 Leonardo é defi ciente visual e teve 
 o material adaptado para sua condição.

Leonardo Ferreira

330 polos com
infraestrutura física para 
atividades presenciais 
em 287 municípios. 

Saiba mais em
      univesp.br

COM A UNIVESP, 
A EDUCAÇÃO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO MELHOROU. 
A VIDA DO LEONARDO 
TAMBÉM.

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

MANHÃ - TARDE - INTEGRAL

Desde 1955 Ensino de

Tradição e Qualidade
Matricule-se já!

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

www.externatosantana.com.br

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Rua Pereira Estéfano, 54

Valores especiais até 22/dezembro/2016

Aulas de Judô • Robótica pedagógica • Música
VALORES ESPECIAIS 
ATÉ 21 DE DEZEMBRO
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R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
Ambiente 

Pet Friendly: 
traga seu animalzinho

(mesas externas)

AOS SÁBADOS: SABOROSA FEIJOADA
DOMINGOS - PRATOS COM FRUTOS DO MAR
E MAIS:
☑ LULA, CAMARÃO
☑ RISOTOS, SPAGHETTI ALFREDO
☑ ESCONDIDINHOS: CAMARÃO E CARNE SECA
☑ CARNES GRELHADAS, ESPETINHOS
☑ PORÇÕES VARIADAS, ACEPIPES
☑ FEIJOADA ÀS QUARTAS E AOS SÁBADOS
☑ PAELLAS AOS DOMINGOS

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

CAIPIRINHA EM DOBRO

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

DE 
SEGUNDA 
A QUINTA

A primeira Brownieria da Zona Sul tem 
MINI BROWNIES BANHADOS
NO CHOCOLATE BELGA 
e deliciosos bombons

/cacaufactory@cacaufactory

Rua dos Otonis, 635 - Vila Clementino        5082-1332

Horário da loja
Segunda a sexta, das 7h00 às 20h00

Sábado, das 10h00 às 17h00
ABRIREMOS DIA 24 ATÉ 17H

Mimos para presentear nesse 
* Natal *

•GASTRONOMIA

Cozinha nas festas de fi m de ano? 
Prefi ra encomendar a ceia

Fim de ano é sempre uma 
delícia. Mas também é sempre 
sinônimo de agenda lotada, 
pouco tempo, muita correria 
para comprar presentes, ajei-
tar a casa, arrumar-se para as 
festas... E nesse meio tempo, 
se há algo que pode elevar o 
estresse é pensar e executar 
todas as receitas das ceias de 
Natal ou Reveillon, os almo-
ços em família, os encontros 
com amigos...

Vale a pena perder horas 
na cozinha? Enfrentar o calor 
e a louça? Ou é melhor tercei-
rizar essa tarefa? Na zona sul, 
a Padaria Delícias do Moinho 
tem tradição em preparo de 
uma ceia - completa ou par-
cial. É possível encomendar 
apenas os assados ou também 
todos os acompanhamen-
tos - da salada ao arroz com 
passas, dos salgadinhos de 
entrada às tortas e doces da 
sobremesa. A padaria faz até 
rabanadas, panetones, prá-
ticos sanduíches de metro,...

Recentemente ampliada 
e reformada, a padaria conta 
com ampla infraestrutura e 
atrai tanto clientes em busca 
de um bom pão francês até 
aqueles que querem refeição 
completa. 

Para as festas de fim de 
ano, a lista de produtos que 
se pode encomendar é longa: 
lombo recheado, peru, pernil 
(desossado), tender, bacalhau 
ao forno e às natas, arroz com 
passas, arroz a grega, salpi-
cão, rabanada, 

Aproveite também a pada-
ria para aqueles momentos de 
correria - nas mesas, é possível 
aproveitar desde um café da 
manhã completo até uma refei-

ção completa ou lanche rápido. 
Quer coisa mais gostosa 

que acordar no domingo, 
cheio de preguiça, e ir até 
a padaria para curtir aquele 
café da manhã completo e 
cheio de pães, frios, geleias, 
queijos, bolos, sanduíches, 
sucos, cafés  e frutas?

Também dá para saborear 
bem preparadas pizzas, inclu-
sive na massa integral. Com o 
diferencial que o cliente pode 
optar por pedir apenas um 
pedaço, saborear a redonda 
inteirinha com a família no sa-
lão, levar para casa e até pedir 
por delivery, pelo telefone.

Tem sabores tradicionais e 
também outros bem originais, 
como a Ceratti, feita de mor-
tadela da marca acompanha-
da de vinagrete e recoberta 
por mozarela; ou a paulistana, 
com carne seca desfi ada, ca-

tupiry, rúcula e tomate. A da 
Parma - mozarela de búfala, 
presunto parma e manjeri-
cão - é caprichadíssima. As 
opções doces, como a Sen-
sação - chocolate cremoso e 
morangos - estão igualmente 
no cardápio que totaliza mais 
de 40 sabores. 

E, claro, delicie-se com as 
sobremesas e doces - que 
também podem ser encomen-
dados. A torta de limão da 
casa é famosa, assim como a 
holandesa. Os bolos confeita-
dos são preferidos por muitas 
famílias quando se trata de 
festa de fi m de ano.

Fica na Rua Afonso Celso, 
1.554 - Vila Mariana. Conta 
com estacionamento com 
Manobrista. Telefone: 5594-
0092. Email: deliciasdomoi-
nho@terra.com.br. Site: deli-
ciasdomoinho.com.br
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Matrículas 
abertas 

2019

• Fundamental I e II • Médio

R. Coronel Lisboa, 697 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

ESPETINHOS
A R$ 5!

DE SEGUNDA A SEXTA
PRONTO PRA CONSUMO

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

TEMOS BUFFET DE CHURRASCOTEMOS BUFFET DE CHURRASCO

CONFRATERNIZAÇÕES 

DE FIM DE ANO

•CULTURA

Um espaço cultural dos mais 
importantes e simbólicos de São 
Paulo fi ca na Vila Mariana: a Ci-
nemateca Brasileira, que abriga 
o maior acervo audiovisual da 
América Latina em um prédio 
preservado como patrimônio 
histórico da cidade.

A Cinemateca está finali-
zando a programação anual 
com um fi m de semana muito 
especial. Nessa sexta, 14, haverá 
exibição de filme ao ar livre., 
gratuita e aberta à comunidade.

Em comemoração aos 50 
anos de O Bandido da Luz Ver-
melha, haverá uma sessão, com 
projeção no suporte original 
35mm, de O Bandido da Luz 
Vermelha, B2 – curta-metragem 
montado por Rogério Sganzer-
la e Sylvio Renoldi a partir de 
sobras de materiais em 2000 
–, e Luz nas trevas – A volta do 
Bandido da Luz Vermelha, de 
Helena Ignez e Ícaro C. Martins, 
continuação do fi lme a partir de 
roteiros escritos originalmente 
por Rogério e confi ados a He-
lena, sua companheira de vida 
e cinema por mais de 35 anos.

Desde seu lançamento, O 
Bandido da Luz Vermelha, de 
Rogério Sganzerla, se tornou 
uma das referências da fi lmo-
grafi a brasileira. Foi precursor 
de uma mudança estética no 
cinema nacional.

A sessão tem entrada gratui-
ta. Das 19h ao término da ses-
são, haverá venda de cervejas 
e bebidas quentes no deque da 
tela externa. 

Samba
No domingo, 16, uma nova 

edição de seu projeto de re-
sidências artísticas, marca o 
encerramento da programação 
2018: Samba do Sol.

Das 13h às 22h30, o prédio 

histórico será ocupado pelo 
samba de raiz. A programação 
do evento contará com show 
d’Os Originais do Samba, roda 
de samba, set de DJs, apresen-
tação de chorinho, feiras de 
arte e vinil, e food trucks. Tudo 
isso em dois espaços, um gran-
de palco, o parque público da 
Cinemateca aberto com cadei-
ras de praia espalhadas, área de 
alimentação e uma área infantil.

As primeiras 500 pessoas, 
que chegarem entre 13h e 15h, 
entram gratuitamente. Depois, 
o ingresso custará R$ 20. Quem 
comprar antes pela internet, 
paga R$ 10 (veja em cinemateca.
org.br). Não será permitida a 
entrada com garrafas de vidro, 
alimentos ou bebidas.

A Cinemateca fi ca no Largo 
Senador Raul Cardoso, 207 - Vila 
Mariana. Telefone: 3512.6111

Cinemateca encerra ano com 
fi lme ao ar livre e samba

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
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Saúde e Estética
Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

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

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:
www.cuidadoresdavida.com.br

4113-1838
9.9543-4748
9.9458-6000

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

Casas de repouso

Odontologia

• 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

9 8216-2837
INFORMAÇÕES SOBRE ANÚNCIOS?

Se os olhos são a janela da alma, as sobrancelhas são a moldura
Cuide de seu visual com a gente!
Aqui, profi ssionais experientes estudam o formato de seu 
rosto, tipo de sobrancelha e criam design mais adequado ao 
formato do seu rosto, sem quebrar a naturalidade do visual. 
Agende já sua avaliação

R. Caramuru, 431 - Praça da Árvore 

TELEFONE: 2640-3660

•LAZER

O Zoológico de São Paulo 
já está no clima das comemo-
rações natalinas e convida 
o seu público a prestigiar as 
atrações que preparamos es-
pecialmente para esta época 
tão especial.

O encantamento já come-
ça logo na entrada do parque, 
na bilheteria principal, onde 
será reservado um espaço 
para acomodar o bom velhi-
nho, que estará aguardando 
ansioso por nossos visitantes 
em sua tradicional poltrona.

Entre os dias 17 e 21 de 
dezembro, das 10h às 12h, as 
crianças poderão conversar e 
tirar fotos com o Papai Noel, 
além de aprender um pouco 
mais sobre as curiosidades 
do mundo animal, o funcio-
namento do Zoo e os cuida-
dos que devemos ter com a 
natureza!

Estará também em expo-
sição neste mesmo local um 
presépio feito de juta e mate-
riais recicláveis, que poderá 
ser admirado por todos os 
visitantes do parque. As peças 
foram gentilmente empresta-
das pelos Frades Franciscanos 
do Santuário e Convento São 
Francisco e confeccionadas 
pela artista plástica, Sueli 
Herrera, profi ssional com lar-
ga experiência que coleciona 
diversas premiações artísticas 
pelo mundo.

No presépio, vários ani-
mais estarão reunidos para 
simbolizar o verdadeiro es-
pírito natalino, levando uma 
mensagem de união, respeito 
e esperança aos visitantes. A 
manjedoura, representando 
toda a simplicidade do meni-
no Jesus, juntamente com os 
anjos e pastores, ganharão 
destaque no cenário.

Os nossos animais não 
poderiam fi car de fora desta 
grande comemoração! O tigre
-branco “Baboo”, o orango-
tango “Sansão”, o chimpanzé 
“Pepe” com a sua família, 
a onça-pintada “Nenê”, as 
leoazinhas “Aisha e Amira” 
e muitos outros receberão 
“presentinhos” durante essa 
semana, feitos com muito 
carinho pela equipe técnica 
do PECA (Programa de Enri-

quecimento Comportamental 
Animal). A cada dia, alguns ani-
mais serão presenteados e o 
público poderá acompanhar a 
reação deles e também bater 
um papo com os educadores 
ambientais do Zoo que esta-
rão no local.

Independente da religião 
de cada um, o fato é que o Na-
tal representa os sentimentos 
de bondade, gratidão, frater-
nidade e amor ao próximo, 
um momento repleto de boas 
mensagens e refl exões para 
perdurarem todos os dias do 
ano que se inicia.  

A Fundação Parque Zoo-
lógico de São Paulo fica na 
Avenida Miguel Stéfano, 4241. 
Telefone 5073-0811. Informa-
ções sobre ingresos no site 
www.zoologico.com.br/visi-
tas-e-ingressos

Zoológico também tem agenda especial 
de Natal entre os dias 17 e 21

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

Paulo Gil//Divulgação



Natal sem igual só nas Natal sem igual só nas Natal sem igual só nas Natal sem igual só nas Natal sem igual só nas 

DOMINGOS 16/12 E 23/12 
DAS 10H ÀS 19H 
E DIA 24/12 DA 09H ÀS 18H

UN

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 24/12/2018
OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.

CONSULTE CONDIÇÕES NAS LOJAS. 
FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE
CORRIGIR ERROS GRÁFICOS. 
LIMITAMOS A QUANTIDADE DE 

PRODUTOS ANUNCIADOS.

/lojasnipon AV. DO CURSINO, 1464
Horário: Segunda a Sábado, das 09h às 19h

Domingos e Feriados das 12h às 18h

3016-1811

lojas

Nipon
DOMINGOS 16/12 E 23/12 

NiponNiponNiponNiponNiponNiponNiponNiponNiponNiponNiponNiponNipon
MASSINHA QUE 
ESTICAAAA
(SEM GLÚTEN) 
NUNCA SECA 
REF. 1575

R$ 66,90
UN

R$ 19,90
UN

R$ 49,90
UN

MOCHILA + FONE 
DE OUVIDO 
BOB ESPONJA 
NICKELODEON 
REF. 10965

R$ 69,90

BONECA 
CINDERELA 
HASBRO 
REF. B5899

R$ 49,90
UN

R$ 39,90
UN

BOLSINHA 
DOTTY GEAR 

REF 4529 DTC 

KIT MÉDICO 
PRINCESA 
DISNEY 
TOYING 
REF. 17359

R$ 11,90
UN

R$ 49,90
UN

PANELA 
CLOCK 
4,5L

R$ 79,90
PETISQUEIRA 
OVAL 
EM 
VIDRO  

R$ 22,90
UN

KIT 
CAIPIRINHA
COM 3 PÇS

R$ 13,90

R$ 39,90

CONJUNTO PARA 
FRIOS BRINOX + 
MANTEGUEIRA 
(PLÁSTICO) 

R$ 9,90
UN

R$ 27,90
UN

PRATO 
PARA BOLO 
EM VIDRO 
IMPORTADO
 REF BM 132

FUSQUINHA 
DIVERTIDO 
DA DICAN  REF 1519

R$ 15,90
UN

SOUSPLAT 
PARA PRATOS 
DECORADOS 
EM PLÁSTICO
(RESISTENTE) 

R$ 15,90
UN

STAR WARS HASBRO
MILLENNIUM FALCON 
REF. C3252A

UN

UN

CONJUNTO C/ 5 
TIGELAS EM INOX 

HÉRCULES 

UN

UN

FLASH LIMP 
MOP GIRATÓRIA 
BALDE E 
ESFREGÃO 

R$ 79,90
UN

PARCELAMOS EM 3X NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 100*

* EXCETO PARA BOMBONIERE, PERFUMARIA, HIGIENE E LIMPEZA 

R$ 19,90
ROLO

LIXEIRA DE 
INOX STILS 
MERIDIONAL 
REF. 9030

R$ 49,90

LANÇAMENTO!
LOUSA 

AUTOADESIVA 
PLASTCOVER 

ROLO C/ 45CMX2,5M
REF. 240000

R$ 9,90
UN

PRATOS EM PORCELANA RASOS  
VÁRIAS DECORAÇÕES

CAMINHO DE MESA 
40X1,6 - VÁRIAS 
DECORAÇÕES

BOMBONIERE
 EM VIDRO 
IMPORTADA 
REF  BM7088
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VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

Rua Luis Góes, 1466 
Conjunto 04

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

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 PARAÍSO
115 M2 AU

3 Dormitórios, 1 suíte, Sala 2 ambientes com varanda,
repleto de armários, dependência de  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

AP. METRÔ ANA ROSA
80 M² AU  

2 dorm, sala 2 amb, DE, 1 WC, 
1 vaga Lindo!!!  Pronto para 

morar R$ 470 MIL

ALPHA

KIT NET PRÓX METRÔ

SÃO JOAQUIM 40M² AU

R$ 200 MIL

APTO METRÔ VILA MARIANA 
300 M DO METRÔ - 115 M² AU

3 dorm, sala 2 ambientes, cozinha, 2 WC,
dependência de  empregada, lavand, 1 vaga.

R$ 670 MIL, cond. Baixo, lindo!! todo reformado

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorm, sala 2 amb c/ varanda. 

DE, lazer total 1 vaga.

R$ 410 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
76M² AU

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

1 vaga. R$ 650 mil

CASA METRÔ SÃO JUDAS 

240 M² AU
3 dorm, 1 ste, 2 salas, 4 WC, 
edícula c/ 1 dor e WC, lavand. 

R$ 870 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO 

90M²

2 dorms, DE, sala 2 ambs,

prédio padrão. 

R$ 2.500,00

cr
ec

i-5
4.

08
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APTO PARAÍSO PRÓX. 

METRÔ BRIGADEIRO - 100M²

2 dormitórios, sala 2 ambientes, 

quarto de empregada, sem vaga. 

R$ 520 mil

ImóveIs

AP . VL. CLEMENTINO PROX 
METRÔ HOSPITAL SP 50 M²

2 dorm, 1 reversível. Sala
2 amb, coz, lavand, s/vaga

R$ 370 MIL, cond. R$ 360,00

METRÔ ANA ROSA
60 M² AU

2 dorm, sala 2 amb,
coz, 1 WC, s/ vaga

R$ 360 MIL. Reformado

CASA METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE

220M² AC
3 dorm, 2 vagas,

R$ 750 MIL

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
60 M²

2 dom, sala 2 amb.

R$ 380 MIL

APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²

2 dorm, sala 2 amb, c/varanda. 

DE lavand, lazer total.

R$ 750 MIL

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 5437-3402

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. 

SOBRADO GEMINADO SEMI 
NOVO VL. GURANI - R$ 520 MIL

110M2 ac, 3 dorms, 1 ste, 1 WC 

social, sala 2 ambs. c/ carpete de 

madeira, lavabo, cozinha, lavand, 

2 vagas. Oportunidade.

 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. 

Ap METRô CONCEIçÃO
R$ 330 MIL

2 dorm c/AE, sala c/varanda, 

coz, lavand. 1 vaga demarcada. 

Oportunidade!!!

SOBRADO CHAC. INGELSA 
pRÓx. CENTER CASTILHO 
R: CARAMURÚ - R$ 700 MIL

130m2 AC, 2 dorms. gdes, WC 
reformado, sala coz, D.E. c/ WC, 
entrada lateral, terraço, 2 vagas 
de garagem. Estuda proposta.

Ap CURSINO RUA DOS 
OURIVES-pROx. SIMBA 

SAFARI - R$ 175 MIL
3 dorm, 1 WC, sala em L, 

varanda, coz/lavand. 1 vaga. 
Oportunidade!!!

- 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 8X40, 03 ds c/ AE, sala 
03 ambientes, edicula completa, 
quintal e garagem para 03 autos.                                                                                        

R$ 1.200.000,00.

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

R$ 2.500,00.

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

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

Otima localização. R$ 1.900,00.

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.

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 3 dorms. c/ AE, 2 salas, 
quintal, edícula completa, 2 vagas. 

Impecável. R$ 3.500,00

SÃO JUDAS
Salão comercial, 105m2, 2 banheiros, 

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

 PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 2 dormitórios, sala grande,

2 varandas, garagem c/ portão automático, 
empecável. R$ 2.500,00

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$ 450 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

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

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

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 dorms com arms, sala para 
2 ambs, coz. com AE´s, vaga 
de gar, cond. 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

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 mEtRô 
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 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

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

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

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

APtO cOncEIçãO “ 
BOcA dO mEtRô”

R$ 235 mIl
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo 

negócio! Ref  09-3706

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

ótImO SOBRAdO, A 5 
mIn. A Pé dO mEtRô 

cOncEIçãO Só R$450 mIl  
2 dorms c/ arms, sala p/ 2 

ambs, terraço, AS, garagem. 
Muito bem localizado, próximo 
a todo comércio local, agende 

uma visita!. REF.: 11-3728

SOBRAdO mEtRô
SãO JUdAS
R$ 690 mIl

Excelente imóvel à 10 minutos 
a pé do Metrô, em amplo 
terreno com 10 metros de 

fachada, 3 dormitórios, com 
armários, terraço, sala 2 

ambientes, cozinha, quintal, 
quiosque com churrasqueira, 
4 vagas de garagem, portão 

automático, ótima localização.  
Oportunidade! REF.: 11-3677 

SOBRAdO PROx. mEtRô 
R$ 400 mIl 

Na Cidade Vargas com 3 dor-
ms, sala 2 ambientes, cozinha 
com forno a lenha, lavanderia 
e 4 vagas de garagem. Ótimo 

investimento para locação.  
REF.: 11-3732  

SOBRAdO  mEtRô 
JABAqUARA cIdAdE 

VARGAS R$ 1.200 mIl
3 dorms, suíte, sala 2 ambs 
lavabo, coz. c/ arms, estúdio 

musical com wc, saída p/ duas 
ruas, 3 vagas de gar. e portão 

automático. REF.: 11-3731

SOBRAdO  VIlA GUARAnI 
R$ 650 mIl

Ótima localização! 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, vaga de 

garagem, bom para residência 
ou comercio. REF.: 11-3724

SOBRAdO mEtRô  
JABAqUARA  cIdAdE 
VARGAS R$ 750mIl

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 2 
suítes , sacada e closet, sala 2 
ambs, lav, coz. planej, dep. emp, 
gar. c/ 2 vagas cobertas c/ portão 

automático.  REF.:11-3723

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
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Ambiente familiar

QUARTO MOBILIADO 
JABAQUARA
R$ 300,00

Tel.: 5677-1884
99818-5437

2 dorms, sala, cozinha e 
AE, 2 banheiros, área de 

churrasco na varanda, gar, 
lazer completo. R$ 360 mil

VENDE-SE APTO. 
PRÓX. SHOPPING

PLAZA SUL

Tel.: 2609-0005
9.4046-9088

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 verda-
deiro cistão, e, ainda meseja concedida 
a graça especial de (esclarecer a graça 

desejada). Rezar três Ave Maria, em 
honra à Santíssima Trindade. Prometer 

publicar a devoção.  J.V.S.

Dois apartamentos, Ocian e 
V. Mirim, próximos à praia,

para o Natal, Ano Novo, 
Janeiro e outras temporadas.

PRAIA GRANDE
APTOS. TEMPORADA

Tratar (11) 5588-3091 / 9-6473-3930  
Vivo/Whatsapp Ou mande email 

para pgeneroso@gmail.com

APTO: SAUDE/ VL. DAS 
MERCES ABAIXO DO
VALOR R$ 199 MIL

3 DORM, GARAGEM.

Tratar: Nivaldo Messias
9.9258-79-99 - creci: 41.888

Otima localização, facil  
ascesso ao metro, amplo living, 

otima cozinha, andar alto, 
edificio super conservado,

não perca.

LOCAÇÃO
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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

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
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
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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, impecável, c/ 3 dorm. 
c/ AE, ste c/ hidro, sl. Estar, sl. 
Jantar, sl. Visita, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ emp., jardim, gar. p/ 
2 carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 16.803

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
A 600 mts. do Metrô Alto do 
Ipiranga, c/ 3 dormitórios, 1 
suíte c/ AE, wc social, living, 

lavabo, cozinha c/ AE, lavande-
ria, wc p/ empreg., garagem p/ 

2 carros - REF.: 17.016

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
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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Terreno 10 x 30 mts., ótimo local 
da Rua José Marti, excelente 
consevação, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, wc social, living p/ 3 amb., 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
jardim, quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 17.086

SOBRADO
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
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

APTO
BQ DA SAÚDE

R$ 298 MIL
Excelente oferta, abaixo da 

avaliação, vago, c/ 2 dormitó-
rios c/ AE, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 

AE, lavanderia, wc p/ 
empregada, garagem p/ 1 carro

REF.: 16.671

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE e ar condicio-
nados, suíte, livin p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros - 
REF.: 17.145

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 240 m², construção 

140 m², c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, amplo 
quintal, jardim, garagem 

p/ 4 carros, ótimo local do 
bairro - REF.: 17.139

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 DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 300 MIL
Excelente localização da

R. Vergueiro, a 850 mts. do 
Metrô Alto do Ipiranga, vago, 
c/ 2 dormitórios, living, sl.
jantar, cozinha, lavanderia,

local p/ 1 carro -
REF.: 16.403

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Ótima rua do bairro, terreno 

plano medindo 255 m², 
construção de 86 m², vago, c/ 

2 dormitórios, wc social, living, 
cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 3 carros - REF.: 17.157

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte 
c/ hidro, wc social, living p/ 2 
amb., cozinha c/ AE, lavandei-
ra, dependência p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, terreno 

5,50 x 20 mts., construção de 
170 m² - REF.: 16.358

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/ sacada, cozinha 

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

REF.: 16.994

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Ótima localização, travessa da 
Av. Bq, da Saúde, vago, c/ 2 
dormitórios, sala, wc social, 
cozinha, lavanderia, quintal, 
dep. p/ empregada, garagem 
p/ 1 carro - REF.: 16.183

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Terreno medindo 7,50 x 37 

mts., c/ 2 dormitórios, suíte, 
wc social, living, cozinha,

lavanderia, terraço c/ churr., 
amplo quital, garagem p/ 2 

carros - REF.: 17.106

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, quar-
to e wc p/ empregada, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.774

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 500 MIL
P/ venderi urgente, 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, gar. p/ 2 
carros - REF.: 16.550

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 510 MIL
Ótima localização do bairro, 
vago, c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 
social, sala, terraço, cozinha, 
despensa, lavanderia, wc p/ 
empregada, garagem p/ 1 carro, 
terreno 6,25 x 18 mts, cons-
trução 115 m² - REF.: 16.303

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Impecável, terreno 230m², AC 
= 210 m², c/ 3 dorm., suíte c/ 
hidro, living p/ 3 amb. c/ cozinha 

americana, dep. p/ empreg., 
amplo terraço p/ área gourmet e 
quintal, gar. p/ 2 carros, escri-

tório - REF.: 17.164

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

living, lavabo, cozinha c/ armá-
rios, fogão e mesa embutidas, 
quintal, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.864

TÉRREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 610 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 - REF.: 17.064

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

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

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

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

do, impecável, c/ 2 dorm., 
1 c/ AE, living p/ 2 amb. c/ sa-
cada envidraçada, coz. planej., 

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

REF.: 16.423

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 520 MIL
 Vago, ótimo local da rua Jussa-
ra, c/ 2 dormitórios, wc social, 
living, cozinha c/ armários, 
lavanderia, depend. p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro, terreno
4 x 21,50 mts.,  construção 

100 m² - REF.: 15.771

TÉRREA
SAÚDE

R$ 540 MIL
Travessa da Rua do Boqueirão, 

terreno 8 x 22 mts., ótimo 
acabto., c/ 2 dorm., suíte, wc 

sovial, living p/ 3 amb., coz. c/ 
AE, despensa, dep. p/ em-

preg., quintal c/ churrasq., gar. 
p/ 8 carros - REF.: 17.150

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/ empregada, 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.743

(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., sal 
coz., wc - REF.: 16.980

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

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, es-
tuda permuta c/ apto. 2 dorm., 1 
vaga, na região - REF.: 16.446

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 

plano, medindo aprox. 10 x 35 
mts, com casa antiga de 220 
m² de construção, ótimo para 

reforma ou construção - 
REF.: 15.067

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 740 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 
c/ churrasq. e forno pizza, gar.p/ 

2 carros - REF.: 16.746

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 796 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$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 
Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, fogão e forno emb., 
quintal c/ churrasq., garagem p/ 

2 carros - REF.: 15.129

SOBRADO
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

APTO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Excelente localização da rua 
Apotribu, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb. c/ 

sacada, cozinha c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 
área útil 87,50m², lazer com-

pleto - REF.: 17.165

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 1.150 MIL
Ótimo local da Rua João Ba-

tista Bonamine, terreno 9 x 21 
mts., construção 207 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte c/ closet, li-
ving p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 

3 carros - REF.: 17.138

SOBRADO C/ PISCINA 
JD. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churrasq . e 
forno á lenha, piscina, saúde, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

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, living 
p/ 3 amb., ampla sala TV (ou 

4º dorm.), lavabo, ampla coz. c/ 
AE, amplo quintal, jardim, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO
BQ DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Seminovo, ótimo acabto., ter-
reno 187 m², constr. 270 m², 

c/ 3 suítes c/ AE, closet, living 
p/ 2 amb., sl. TV, lavado, copa, 
coz. planej., dep. empreg., gar. 
p/ 4 carros, edícula c/ 3 salas 
p/ escritório - REF.: 17.115

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Excelente AU = 302m², im-
pecável, c/ 4 dorm. c/ AE, 3 
suítes, 1 máster c/ closet, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, sl. jantar, 
sl. música, lavabo, copa, coz. 
planej., dep. p/ empreg., gar. p/ 

3 carros - REF.: 16.759 

Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis
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J AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

Fone: 5585-2088
Horário 2a a 6a das 8:00 às 18:00 horas

Sábados das 9:00 às 13:00 horas
www.dinamarimoveis.com.br

Não perca seu precioso tempo, venha 
fazer sua nova locação

conosco e melhore seus negócios.  

TÉRREAS

APARTAmEnToS

ComERCIAL

SoBRADoS

SoBRADoS

SALAS

VILA moRAES
R$ 600.00

1 DORMITÓRIO 

COZINHA BANHEIRO 

ÁREA DE SERVIÇO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 700.00

1 DORMITORIO
COZINHA BANHEIRO 
C/ BLINDEX (TODA 

REFORMADA)

ÁGUA FUnDA
R$ 800.00

1 DORM SALA 

COZINHA BANHEIRO 

QUINTAL 1 VAGA

VILA BRASILInA
R$ 750.00

(SEGURo FIAnÇA 
PAGo PELo PP)
1 DORMITORIO SLA 
COZINHA BANHEIRO 
ÁREA DE SERVIÇO

VILA moRAES
R$ 1.000.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA

VILA PRUDEnTE
R$ 1.000.00

02 DORMITÓRIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
ÁREA DE SERVIÇO 

QUINTAL E GARAGEM

TABoÃo/DIADEmA
R$ 800,00

APTOS COM 70 M COM 
01 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 
AREA DE SERVIÇO. 

OTIMA LOCALIZAÇÃO.

VILA VERA
R$ 1.100,00

2 DORMITÓRIOS SALA 
GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUARTO DE
EMPREGADA  

LAVANDERIA 01 VAGA

IPIRAnGA
R$ 500.00
SALÃO COM
30 METROS

E 1 BANHEIRO

TABoÃo/DIADEmA
R$ 700.00
SALÃO COM
40 METROS

E 1 BANHEIRO

JD DA SAÚDE-/+

R$ 800.00

SALÃO C/ 40 METROS

E 1 BANHEIRO

SAnTA CRUZ
R$ 1.200.00
SALÃO COM
40 METROS

E 1 BANHEIRO

ÁGUA FUnDA
R$ 2.000.00
SALÃO COM

70 METROS E
1 BANHEIRO

VILA moRAES
R$ 2.200.00
SALÃO COM 50 

METROS 11 BANHEIROS 
E MEZANINO 

ESTACIONAMENTO
P/ 2 CARROS

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 500.00

SALAS COM

20 METROS E

1 BANHEIRO

PRAÇA DA ÁRVoRE

R$ 900.00

2 SALAS COM BANHEIRO 

E

AREA LIVRE

VILA moRAES

R$ 1.100.00

SALAS COM

100 METROS

2 BANHEIROS

GRAnDES 
oPoRTUnIDADES

VEnHA 
FAZER SUA 

PRoPoSTA!!!!

IPIRAnGA-R$ 650.00 
(PERTo Do mETRo)  

1 DORMITORIO 

COZINHA BANHEIRO  

QUINTAL

IPIRAnGA
R$ 1.500.00

2 DORMS SALA  COZ 
BANH LAVANDERIA 

COBERTA GRANDE  E 
GARAGEM COBERTA 

BoSQUE DA SAÚDE 
R$ 1.500.00

2 DORMITOROS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA  
GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE 
R$ 2.000.00

2 DORMITORIOS 
SALA COZINHA 

C/ AE BANHEIRO 
LAVANDERIA EDICULA 
C/ BANHEIRO E GAR

BoSQUE DA SAÚDE 
R$ 2.000.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
QUINTAL + QUARTO 

COM BANHEIRO 
GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

2 DORMITORIOS  
SALA COZINHA C/

AE BANHEIRO AREA 
SERVIÇO COM 

BANHEIRO E 1 VAGA.

JD.CELESTE
R$ 1.350.00 (PACoTE)

2 DORMITORIOS 
SALA C/SACADA 

COZINHA BANHEIRO 
LAVANDERIA 1 VAGA

VILA DAS mERCES
R$ 1.000.00

2 DORMITORIOS COM
AE SALA COZINHA COM 

AE BANHEIRO ÁREA
DE SERVIÇO COM 
BANHEIRO 1 VAGA 

IPIRAnGA
R$ 3.600.00 (PACoTE)

DUPLEX COM 
1 DORMITORIO 

COM AE BANHEIRO 
COZINHA COM AE 
SACADA 1 VAGA  

SÃo JUDAS
R 900.00

SALÃO COM
60 METROS E
1 BANHEIRO

V.DA SAÚDE 
(Ao LADo Do PLAZA 
SUL) R$ 900.00
SALÃO COM 25 

METROS E BANHEIRO

JD SÃo SAVERIo
R$ 1.000.00
SALÃO COM
50 METROS
E BANHEIRO

VILA DAS mERCES 
R$ 1.800.00
SALÃO COM
90 METROS

2 BANHEIROS 1 COPA

PREDIo ComERCIAL 
JABAQUARA
V GUARAnI
R$4.500.00

3 SALAS COM 
29 METROS COM 
BANHEIRO E AR 

CONDICIONADO NA 
PARTE DE CIMA E UM 

SALÃO COMERCIAL 
COM 105 METROS 
COM BANHEIRO NA 
PARTE DE BAIXO E 2 
VAGAS DE GARAGEM

V DAS mERCES

R$ 900.00 (ComL/RES)

2 SALAS COM ÁREA 

TOTAL DE 75 METROS 

COZINHA BANHEIRO

VILA DAS mERCES 
R$ 900.00

2 SALAS MEDINDO 
+/- 50 METROS CADA 

COM BANHEIRO E 
COZINHA.OTIMA 
LOCALIZAÇÃO

VILA DAS mERCES
R$ 900.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO

E LAVANDERIA

VILA STo ESTEFAno 
R$ 1.200.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZNHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO 
QUINTAL GRANDE

V.GUmERCInDo
R$ 1.600.00

2 DORMITORIOS SALA  
COZINHA BANHEIRO  
LAVANDERIA COM 
BANH QTAL E GAR

VILA GUmERCInDo
R$ 3.200.00

3 STES SALA 2 AMBS 
COPA COZ C/ AE 2 BANHS 

DEP EMP C/ BANH
QTAL C/ CHURR GAR

C/ PORTÃO AUTOMÁTICO

V.DAS mERCES
R$ 600.00

1 DORMITORIO

SALA COZINHA 

BANHEIRO

VILA BRASILInA
R$ 1.400.00

2 DORMITOROS 
SALA GRANDE 

COZINHA BANHEIRO 
LAVANDERIA  

V. DAS mERCES
R$ 1.600.00

2 DORMS SALA COZ 
LAVABO BANHEIRO 

AREA SERVIÇO COM 
BANH QTAL E GAR

JD.DA SAÚDE
R$ 1.600,00

(SoBRADo DE VILA)
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO

DORMIT NOS FDS COM 
BANHEIRO QUINTAL

01 VAGA DE GARAGEM

IPIRAnGA
R$ 2.000.00 (PACoTE)
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA SEM 
GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 2.300.00

(DE VILA)

2 DORMITORIOS 

SALA COZINHA 

COM ARMÁRIOS 

EMBUTIDOS  

BANHEIRO QUINTAL 

NOS FUNDOS COM 

EDICULA E 2 VAGAS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.500.00 

(ESQUInA Com AV. 
oSVALDo ARAnHA)

3 DORMITORIOS 

SALA COZINHA 

BANHEIROQUINTAL 

NOS FDS C/QUARTO 

E BANHEIRO QUINTAL 

GRANDE NA FRENTE 

P/ VARIOS CARROS.

VILA moRAES

R$ 2.200.00

3 DORMITORIOS COM 

1 SUITE SALA

2 AMBIENTES LAVABO 

TERRAÇO COZINHA 

LAVANDERIA COM 

DEP EMPEGADA 

CHURRASQUEIRA 

QUINTAL E GARAGEM

VILA moRAES

R$ 1.500.00

(PACoTE)

3 DORMITORIOS

SALA COZINHA 

PLANEJADA 2 

BANHEIROS AREA 

SERVIÇO GARAGEM

JD DA SAÚDE

R$ 2.500.00

3 DORMS C/1 SUITE 

SALA GRANDE 

BANHEIRO LAVABO 

ÁREA DE SERVIÇO 

QUARTO DE 

EMPREGADA COM 

BANHEIRO 2 VAGAS
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•ACONTECE
Klabin tem novo 
cachorródromo

A Praça Giordano Bruno, na 
Chácara Klabin, foi totalmente 
revitalizada e será entregue 
à população neste domingo 
(16), às 10h. O local ganhou um 
cachorródromo com 700 m², 
nova iluminação, corrimão nas 
escadas e os equipamentos 
de ATI (Academia da Terceira 
Idade) e brinquedos infantis 
foram substituídos. A reforma 
custou R$ 85.280,04, com 
projeto da Subprefeitura Vila 
Mariana, responsável também 
pela execução e fiscalização 
das obras. No domingo, das 
10h às 13h, haverá diversas 
atividades no cachorrodrómo 
Local: Av. Prefeito Fábio Prado 
– Chácara Klabin.

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 10 
de novembro, Operação Cata-
-Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes percorrerão 
Ruas Contidas no Quadrilátero: 
Av. Jabaquara, Av. Piassangua-
ba, Av. Rubem Berta e Rua 
Luis Gois. O material deve ser 
colocado pela manhã (antes 
das 7h). 

Virada Cultural: 
inscrições abertas 
até dia 16/12

Até o dia 16 de dezembro, 
propostas artísticas de todas as 
linguagens podem ser enviadas 
para integrar a Virada Cultural 
2019, com data marcada para 
os dias 18 e 19 de maio, por 
meio de um formulário dispo-
nível no site ofi cial do evento 
www.viradacultural.prefeitura.
sp.gov.br. O objetivo deste 
chamamento é ampliar ainda 
mais a pluralidade da Virada 
Cultural, sendo esta uma das 
características mais marcantes 
do evento. Serão analisadas 
propostas de quaisquer áreas 
da cultura: dança, circo, cinema, 
teatro, artes visuais, gastrono-
mia, espetáculo infantil, cultura 
popular, artistas de rua etc., 
direcionadas para públicos de 
todas as idades. Somente os 
proponentes dos projetos sele-
cionados serão contatados pela 
organização do evento. Não 
serão aceitos projetos enviados 
por e-mail e nem entrega de 
materiais pessoalmente.

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

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

Em parceria com Operadora Internacional Investur

 (VIVO)  (VIVO) 

•EVENTO

Pela primeira vez, a festa 
de Réveillon da Avenida Pau-
lista será feita com fogos de 
artifício que não produzem o 
incômodo estampido. 

A medida faz cumprir a 
lei sancionada pelo prefeito 
Bruno Covas em maio deste 
ano, que proíbe o uso e a 
fabricação de quaisquer arte-
fatos pirotécnicos com efeito 
exclusivamente sonoro.

A lei, de autoria dos ve-
readores Reginaldo Tripoli e 
de Mário Covas Neto, prevê 
multa de R$ 2 mil em caso de 
descumprimento. O valor é 
cobrado em dobro se houver 
reincidência do munícipe. 

Embora a lei tenha sido 
aprovada há sete meses, 
ainda não foi regulamentada. 
A promessa era de que teria 
sido regulamentada em 90 
dias. A Prefeitura informou 
que a regulamentação está 
sendo elaborada pelo execu-
tivo. O uso de fogos de arti-

fício de estampido é nocivo 
às pessoas com Transtorno 
do Espectro do Autismo, be-
bês, idosos e aos animais de 
estimação.

Os produtos com efeitos 
visuais, sem estampido, que 
produzem som de baixa in-
tensidade, continuam permi-
tidos. E são esses que serão 
usados pela Prefeitura na 
comemoração de fi m de ano.

“Adquirimos fogos que 
produzem o mínimo de baru-
lho possível, até porque tive-
mos uma legislação aprovada 
recentemente pela Câmara 
Municipal, e já queremos 
fazer cumprir essa lei antes 
mesmo da regulamentação 
que está sendo elaborada 
pela Prefeitura de São Pau-
lo”, destacou o prefeito.

A lei é válida para lugares 
abertos e fechados, públicos 
ou privados, mas ainda não 
se sabe como será feita a fi s-
calização, nem se a intenção 

é multar já nesse fi m de ano, 
por conta da falta de regula-
mentação.

Na época da aprovação, 
o então secretário das Pre-

feituras Regionais, Marcos 
Penido, disse que o principal 
objetivo é conscientizar as 
pessoas a usar apenas os 
fogos silenciosos. 

Reveillon na Paulista terá fogos “silenciosos”
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