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Escorpiões, ratos e mosquitos assustam
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Beatles for kids e brincadeiras 
gratuitas: atração de Pré-Carnaval 
no Plaza Sul Shopping

Caipirinha, feijoada, cerveja? 
Qual a melhor pedida para 
curtir antes de cair na folia?
Página 4

Arnaldo Faria de Sá assume 
Subprefeitura do Jabaquara

Luis Gama/Secom Na semana passada, 
um macaco contaminado 
pela Febre Amarela foi 
encontrado nas matas 
do Parque do Estado e 
reacendeu o alerta para 
o risco de contamina-
ção por mosquitos na 
região Sudeste da cidade. 
Tem havido na Vila Ma-
riana, também, denún-
cias sobre o aumento de 
escorpiões, animal pe-
çonhento que pode até 
matar. Para completar, 
a Prefeitura soltou um 
alerta essa semana para o 
risco de contaminação de 
leptospirose, em épocas 
de chuvas. Sem falar na 
dengue, zika e chikungu-
ya, outras doenças que 
podem ser transmitidas 
também pelo mosquito 
Aedes Aegipty . P����� 2

Peça sua edição por
WhatsApp

13 ANOS
DE VIAGENS
EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2019 (AOS SÁBADOS)

30 DE MARÇO DE 2019 - CUNHA-SP
COM LAVANDÁRIO. Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, Almoço, Passeios e 
city tour pontos principais da cidade, com Guia local, tempo livre para compra. 

Valor: 249,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 125,00

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

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

13 DE ABRIL DE 2019
CAMPOS DO JORDÃO - SP

Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, Almoço bairro Capivari, Visita ao 
Palácio do Governador e ao Auditório Claudio Santoro. 

Valor: 239,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 124,00

27 DE ABRIL DE 2019
SANTUÁRIO DE APARECIDA - SP
Inclui: Ônibus Executivo, lanche de bordo, Visita ao Santuário de Aparecida e complexo Religioso Turísti-

co com guia. Não inclui almoço: no local existe uma praça de alimentação com inúmeras opções. 
Valor: 159,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 84,00

18 DE MAIO DE 2019
BARRA BONITA - CRUZEIRO NO RIO TIETÊ

Inclui: Ônibus Executivo,  lanche de bordo, Mini Cruzeiro no Navio San 
Marino, com almoço e eclusagem a bordo - Hidrovia Tietê. 

Valor: 259,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 134,00

 (VIVO)  (VIVO) 

23 DE MARÇO DE 2019
SANTOS - ESCUNA E AQUÁRIO

Inclui: ônibus executivo, almoço, lanche de bordo, passeio escuna, visita ao aquário, 
centro histórico, city tour panorâmico por praias e tempo livre Ponta da Praia de Santos

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

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-87169 8216-2837

Ex-deputado federal, 
que tem escritório de ad-
vocacia e atendimento 
à população há anos no 
Jabaquara agora assumiu 
o comando da Subprefei-
tura do Jabaquara, em 
lugar de Fátima Marques. 
Faria de Sá teve 85  mil vo-
tos nas últimas eleições, 
quando tentava se reele-
ger, mas o número não 
foi sufi ciente em sua coli-
gação partidária . P����� 2
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•SAÚDE

Época de chuvas acende alerta para riscos 
trazidos por mosquitos, ratos e escorpiões O Diário Ofi cial do Municí-

pio confi rmou na última terça o 
que blogs políticos na internet 
já vinham divulgando: o prefei-
to Bruno Covas nomeou Arnal-
do Faria de Sá para comandar 
a subprefeitura do Jabaquara, 
em lugar de Fátima Marques, 
que ocupava o cargo desde o 
início da atual gestão.

Deputado federal por oito 
mandatos, Faria de Sá teve cer-
ca de 85 mil votos nas eleições 
de outubro passado, quando 
tentava se manter no Legisla-
tivo Federal. Entretanto, a vo-
tação não foi sufi ciente dentro 
de sua coligação partidária e 
fi cou com a segunda suplência.

Morador da zona sul pau-
listana e advogado com es-
critório no próprio distrito do 
Jabaquara, Arnando Faria de 

O excesso de chuvas não 
é prejudicial apenas ao trân-
sito, nem pelas connstantes 
quedas de árvores e con-
sequentes interrupções no 
fornecimento de energia. Os 
alagamentos e entupimento 
de galerias, além do acúmulo 
de água parada trazem riscos 
diretos à saúde da população.

Escorpiões
Em vários bairros, têm sido 

recorrentes as denúncias do 
aparecimento de escorpiões. 
A picada desse aracnídeo 
pode até matar e a orientação 
para quem for vítima de sua 
picada - ou tenha essa suspei-
ta - é de procurar atendimento 
médico com urgência.

O invertebrado vive em 
galerias pluviais e de esgoto, 
além de terrenos baldios e 
nos vãos de prédios e casas, 
construções. 

Em dias de chuvas, com 
alagamentos, tendem a subir à 
superfície ou sair de suas tocas. 
Eles se alimentam de insetos, 
especialmente baratas, por 
isso é fundamental manter 
quintais limpos e bem cuida-
dos. Tenha também cautela 
ao passear com seus animais 
de estimação e não os deixe 
circular por áreas suspeitas.

De acordo com a Prefei-
tura, no município existem 
duas espécies de escorpiões, 
o marrom e o amarelo. Pelas 
últimas notificações, a es-
pécie com maior registro no 
momento é a espécie Tityus 
serrulatus, mais conhecido 
como escorpião amarelo, es-
pécie que costuma se abrigar 
em bueiros e caixas de esgoto. 

Em casa, o ideal é fechar ou 
tampar os ralos internos ao 
entardecer; telar ralos das 
áreas externas; vedar frestas 
nas paredes, pisos e muros; 
tampar a soleira da porta com 
rodinho ou rolinho de areia; 
não deixar acumular entulhos 
ou materiais de construção; 
verifi car se os espelhos de luz 
e pontos de fi ação elétrica não 
apresentam frestas; manter o 
ambiente limpo e organizado.

Ratos
Essa semana, a Secretaria 

Municipal da Saúde também 
alertou para o risco de con-
taminação por leptospirose, 
doença transmitida pela urina 
de animais infectados, como 
ratos e camundongos.

A leptospirose é uma 
doença infecciosa febril, po-
dendo ter de quadros leves 
até formas mais graves, que 
podem provocar a morte.  
“As principais situações de 
risco para adquirir a doença 
são o contato com água ou 
lama de enchente, limpeza de 
córregos ou de bueiros ou de 
locais onde há a presença de 

com roedores, como no lixo”, 
enfatiza Vivian Ailt, do Núcleo 
de Doenças Transmitidas por 
Vetores e outras Zoonoses da 
Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde (Covisa).

A Covisa realiza o monito-
ramento e controle de roe-
dores em áreas programadas 
espalhadas por todo o muni-
cípio, através do “Programa 
de Vigilância e Controle de 
Leptospirose e Roedores do 
Município de São Paulo”. 

Normalmente são áreas 
próximas a córregos ou beira 
de córregos, tratando tocas e 
bueiros, sempre na via públi-
ca. “É importante evitar con-
dições favoráveis a prolifera-
ção de animais sinantrópicos, 
não deixando disponíveis a 
eles água, alimento, acesso 
e abrigo” ressalta Eduardo de 
Masi, biólogo do Núcleo de 
Vigilância, Prevenção e Con-
trole de Fauna Sinantrópica 
da Covisa.

Em 2018 foram confirma-
dos 128 casos de leptospirose 
na cidade de São Paulo, com 
17 mortes.

Mosquitos
Um macaco bugio infecta-

do pela febre amarela foi en-
contrado no Jardim Botânico, 
o que reacendeu o alerta para 
o risco de contaminação na 
regiãosudeste da cidade. 

A Prefeitura vai intensifi car 
a vacinação contra a doença 
nesta sexta, 15, em mais de 
40 postos volantes espalha-
dos por toda a cidade para 
atingir cobertura vacinal de 
95%. Hoje o índice na capital 
paulista é de 77,05%. A dose 
que protege contra a febre 
amarela continua disponível 
nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) durante a semana e 
aos sábados em Assistência 
Médica Ambulatorial (AMA)/
UBS integradas. As unidades 
que abrirão neste sábado (16).

Na Linha 5 - Lilás, haverá 
vacinação gratuita sempre das 
14h às 18h, dia 19, na Estação 
Moema; 20 e 21, na Estação 
AACD-Servidor; e 27 e 28, na 
Estação Hospital São Paulo. 

A dose padrão contra a 
febre amarela é única e faz 
efeito após 10 dias da apli-
cação garantindo imunidade 
para toda a vida, não haven-
do necessidade de dose de 
reforço. A vacina está dispo-
nível para toda a população e 
pode ser aplicada em bebês 
a partir dos nove meses de 
idade, sendo contraindicada 
para mulheres que amamen-
tam, pacientes oncológicos, 
transplantados e que façam 
uso de medicação que depri-
ma o sistema imunológico 
(corticóide, radioterapia e 
quimioterapia).

Arnaldo Faria de Sá assume 
Subprefeitura do Jabaquara

•ESTÉTICA

Por que mesmo pessoas
magras têm celulite?

“A gordura corporal pode 
ter relação e amplificar o 
problema da celulite, mas 
é importante ressaltar que 
mesmo pessoas magras apre-
sentam o problema”, aponta 
Flaviane Bruno, especialista 
que atua há mais de dez anos 
com massagens corporais, 
tratamentos modeladores e 
estética. 

A profi ssional explica que 
a celulite surge no corpo por 
uma falha no sistema linfáti-
co, uma complexa rede que 
distribui fluidos pelo corpo 
e tem estreita relação com a 
imunidade das pessoas. 

Assim, quando esse líquido 
chamado linfa não circula cor-
retamente pelo corpo, há con-
centrações que se transformam 
em celulite, entre outros pro-
blemas. “A drenagem linfática 
existe para distribuir melhor 
esse líquido, desfazer nódulos, 
por isso contribui na redução 
da celulite”, descreve Flaviane.

A drenagem linfática tam-
bém é especialmente impor-
tante para quem sente que 

está retendo líquido pelo 
corpo - o que é muito comum 
no verão, mas na realidade 
ocorre o ano todo. 

“Os pequenos, lentos e 
circulares movimentos da 
drenagem linfática eliminam 
nódulos, melhoram o aspecto 
da pele e até aliviam tensões, 
já que trazem mais leveza e 
facilitam o fl uxo correto no 
sistema linfático”, diz a pro-
fi ssional. 

A drenagem linfática é 
diferente da massagem mo-
deladora, que é outra técnica 
adotada por Flaviane. “Elas 
podem até se complementar, 
mas a modeladora é ideal 
para aquelas pessoas que têm 
gordura localizada, especial-
mente para pessoas que já 
fazem dieta e exercício, mas 
querem melhores resultados 
em pontos específicos do 
corpo”, explica. 

Flaviane atende com hora 
marcada na Cut&Color Hair 

Rua Caramuru, 431 - 
Praça da Árvore

Telefone: 2640-3660

Saúde e Estética

Cuidadores

TIRE 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

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

Venha
conhecer R. Dr. Isaias Salomão, 81 ao lado do metrô Saúde

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

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

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3341-0304

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

•POLÍTICA

Sá tem 73 anos. Sempre parti-
cipa de reuniões comunitárias 
no bairro, como do Conselho 
Comunitário de Segurança. 
Ficou famoso por sua atuação 
em defesa de direitos previ-
denciários.

Para chefe de gabinete, 
Arnaldo vai contar com Beto 
Mendes, que já teve experiên-
cias no comando de subprefei-
turas da zona sul paulistana, 
como a de Cidade Ademar. 

Excepcionalmente, o mu-
tirão da Horta Comunitária da 
Saúde, em fevereiro, vai acon-
tecer em um sábado. Mas há 
um forte motivo. Os cuidados 
com a horta serão tempera-
dos com um bate-papo com 
Peter Webb.

O australiano radicado no 
Brasil há 27 anos vai  falar so-
bre Permacultura. Para partici-
par da Roda de Conversa, que 
acontece nesse sábado, 16, 
das 9h às 13h , basta levar sua 
própria caneca para não gerar 
resíduos, lanches e bebidas 
para compartilhar e celebrar

 Pete morou nas monta-
nhas Andinas depois passou 
quatorze anos de uma vida 
autossustentável em Matutu, 
Sul de Minas Gerais.

A Horta Comunitária da 
Saúde já existe há cinco anos. 
É resultado do trabalho cole-
tivo de vizinhos que transfor-
maram um terreno público 
baldio que era ponto viciado 
de entulho em local de pro-
dução de frutas, legumes, 
verduras, PANCs. 

A Horta fi ca na Rua Paraca-
tu, 66, fi nal da rua das UVAIAS, 
próximo ao metro SAÚDE.

Peter Webb estará na Horta 
Comunitária da Saúde dia 16

•MEIO AMBIENTE
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•LAZER E CULTURA

Pré Carnaval tem show grátis de Beatles para crianças e brincadeiras
 Plaza Sul Shopping prepa-

rou um dia de muita diversão 
para aquecer seus visitantes 
para o Carnaval! No domingo, 
24 de fevereiro, o centro de 
compras realiza a 2ª edição 
do Plaza Cultural, iniciativa 
que promove apresentações 
musicais gratuitas para serem 
desfrutadas por toda a família. 
Desta vez, a festa será coman-
dada pela banda The Beatles 
Memory, reconhecida como 
referência neste estilo há mais 
de duas décadas.

O grupo apresentará o 
show Beatles for Kids, de-
senvolvido especialmente 

para o público infantil com a 
ajuda de profi ssionais da área 
e muita pesquisa. Ao longo de 
90 minutos, o palco se trans-
forma em um playground 
durante as apresentações de 
canções como Help, Yellow 
Submarine e Hey Jude, acom-
panhadas de instrumentos de 
brinquedo e muita interação. 
O show acontecerá no Par-
que do Plaza, no piso P2, a 
partir das 14h.

O aquecimento para o 
espetáculo começará de ma-
nhã, às 9h, com muitas brinca-
deiras e atividades no Terraço 
do Plaza. Crianças e adultos 

estarão juntos para empinar 
pipas, andar de bicicleta e 
jogar futebol, vôlei, basquete 
ou queimada. Quem quiser 
também pode se aventurar 
na corrida de sacos e nas 
brincadeiras de pega-bandei-
ra, corda, amarelinha, arco e 
fl echa e acertar o alvo.

“A união do Terraço do 
Plaza e do Plaza Cultural nos 
permite oferecer um dia de 
diversão para nossos vizinhos 
e visitantes. Será uma expe-
riência para toda a família e 
mais uma oportunidade para 
nosso público se apropriar 
do shopping e de tudo que 

desenvolvemos com mui-
to cuidado e carinho para 
eles”, afirma Fabio Segura, 
Superintendente do Plaza Sul 
Shopping.

SERVIÇO:
Brincadeiras no Terraço do 

Plaza: 24 de fevereiro, das 9h 
às 13h . Local: G4 – estaciona-
mento descoberto – acesso 
pela Rua Frei Rolim . Classifi -
cação: Livre. Evento Gratuito

Espetáculo Beatles for Kids 
com banda The Beatles Me-
mory Data e horário: 24 de fe-
vereiro, às 14h. Local: Parque 
do Plaza – P2 . Classifi cação: 
Livre. Evento Gratuito

Programação começa com o Terraço do Plaza a 
partir das 9h do domingo , 24/02

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



15 DE FEVEREIRO DE 2019PÁG. 04

•GASTRONOMIA

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

Pet Friendly: 
traga seu animalzinho

(mesas externas)

☑ PORÇÕES DE LULA, CAMARÃO
☑ PAELLA VALENCIANA AOS DOMINGOS
☑ SALADAS, MAIONESE
☑ ESCONDIDINHOS: CAMARÃO E CARNE SECA
☑ CARNES GRELHADAS, ESPETINHOS
☑ PORÇÕES VARIADAS, ACEPIPES
☑ CAIPIRINHA EM DOBRO (2a a quinta)
☑ CHOPE GELADO, CERVEJAS
☑ DRINKS VARIADOS

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

Venha curtir o verão!

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

Luís Góis terá bloco de 
Carnaval dia 23 de fevereiro

porção de arroz, saladas, legu-
mes grelhados... 

Sem falar na estrela dos 
sábados: a feijoada completa! 
Ótima pedida para quem vai 
sair sambando.

O Bloco Elástico foi ideali-
zado por músicos de gerações 
e formações musicais diferen-
tes, mas com uma paixão em 
comum: o Carnaval baiano, que 
vai inspirar e energizar a folia 
do dia 23! 

O repertório vai de Novos 
Baianos a Timbalada, de Caeta-
no Veloso a Luiz Caldas, de Ive-
te Sangalo a Olodum, passan-
do por Daniela, Gil, Brown, 
Banda Eva, Araketu e mui-
tos outros nomes da música 
baiana e também da músi-
ca regional, como Alceu Va-
lença, Dominguinhos e Luiz 
Gonzaga. Além disso, o bloco 
ainda traz o sucesso das mar-

chinhas e dos sambas-enredo.
A banda Elástica é formada 

por músicos experientes que já 
tocaram com grandes nomes 
da nossa música, como Raul 
Seixas, Novos Baianos e Gal 
Costa e se apresenta há 10 anos 
na noite paulistana. 

“O Bloco Elástico é tudo o 
que o seu nome já diz: puxa, 
estica, pula, aperta, alonga, 
é forte, resistente, dinâmico, 
flexível e não deixa ninguém 
parado até o último minuto!”, 
diz Livia Nolla, cantora e uma 
das organizadoras do evento. 
A expectativa é de que o bloco 
atinja 500 participantes. Depois 
do curto roteiro cheio de boa 
música, - pelas ruas Luís Góis, 3 
de Maio, 11 de Junho, Napoleão 
de Barros - o bloco também en-
cerra a festa em frente ao Seu 
Góis, na Rua Luís Góis, 1566. 
Informações: 5072-3266.

As temperaturas vão conti-
nuar oscilando, mas ainda com 
termômetros lá em cima. O 
horário de verão termina dia 16. 
Mas, ainda é tempo de curtir o 
verão e nada melhor que bebi-
das bem geladas acompanha-
das de muita folia. O Carnaval 
de rua paulistano está cada vez 
mais atraente: paulistas evitam 
sair da cidade e turistas de ou-
tros pontos do país vem curtir 
os blocos por aqui. 

Uma boa opção de diversão 
vai ser o Bloco Elástico, que 
vai desfi lar por um quarteirão 
da Vila Clementino no dia 23, 
sábado, com música de qualida-
de e alegria. O desfi le do bloco 
começa às 15h, mas os foliõeso 
já começam a se concentrar em 
frente ao Bar Seu Góis duas ou 
três horas antes. 

Afinal, nada melhor que 
se refrescar e repor energias 
antes de sair curtindo o som do 
Bloco Elástico, que vai animar 
o dia. 

Peça uma das caipirinhas es-
peciais do bar. Dá para misturar 
duas frutas e tem opções que 
mesclam até rúcula, gengibre e 
pimenta rosa. A lista de bebidas 
geladinhas ainda inclui cervejas 
das melhores marcas, Cachaças 
Especiais, Vodkas Nacionais 
e Importadas, Lícores, Chopp 
Brahma Claro e Escuro, Água, 
Refrigerantes, Sucos, Energé-
ticos, Tequila, Conhaques Na-
cionais e Importados, Whiskies 
de aualidade, Vinhos e vários 
coquetéis famosos.

Para acompanhar, dá para 
pedir uma porção de batatas 
ou espetinhos; mas dá para 
também optar por um almo-
ço completo, como o Bife de 
Chorizo que pode acompanhar 

Bloco Elástica vai trazer marchinhas e sons da Bahia para 
animar Vila Clementino. Expectativa é de que 500 pessoas 

participem do evento, que vai acontecer das 15h às 20h. 
Horas antes, já haverá concentração dos foliões, em frente 

ao Seu Góis, onde é possível se preparar para a folia 
curtindo uma bela feijoada!

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

FESTAS EM DOMICÍLIO: 

CONTRATE NOSSOS SERVIÇOS
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•POLÍTICA

Morador da Vila Clementino foi 
empossado como deputado estadual

Há quem diga que o tempo 
rende mais quando é curto e 
a lista de planos é imensa. Tal-
vez seja esse o caso do recém 
empossado deputado Evandro 
Losacco, do PSDB, que assu-
miu como deputado estadual 
em 30 de janeiro. Até então 
suplente na coligação, pelo 
mandato 2015-2019, Losacco 
vai ocupar o cargo somente até 
15 de março, quando assume 
uma nova legislatura. Não dis-
putou as eleições em outubro. 
“Enquanto permanecer o atual 
sistema eleitoral, não serei 
mais candidato. Sou defensor 
do sistema distrital misto, que 
aproxima o parlamentar de seu 
eleitorado, de sua comunida-
de”, defende.

Morador da Vila Clementino 
a vida toda, Evandro é vice
-presidente do PDSB paulista, 
partido que ajudou a fundar 
em 1988. Em sua posse na As-
sembleia Legislativa, foi presti-
giado até pelo prefeito Bruno 
Covas, do mesmo partido, e 
pelo presidente da casa e de 
outras autoridades e amigos. 

 O parlamentar já ocupou 
cargos administrativos, como 
o de diretor operacional na 
Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU), 
trabalhou na Companhia Si-
derúrgica Paulista (Cosipa) e 
também atuou na Alesp, na 
liderança do PSDB. 

Nessa trajetória, fi cou bas-
tante conhecido no interior do 
Estado por conta de seu traba-
lho em projeto de recuperação 
das estradas vicinais. Esse e 
outros projetos lhe renderam 
homenagens de diversos mu-
nicípios como Ituverava, Gua-

racai, Mirandópolis, penápolis, 
Igarapava, Nova Luzitania e 
Lavínia.

Losacco está aproveitan-
do o mandato para estimular 
o debate não só na área de 
transportes, sua especialidade, 
mas dando destaque também 
em urbanismo, administração 
e participação popular. 

“O PSDB há 24 anos gover-
na o Estado, o que significa 
que a população aprova nos-
sa gestão. Mas houve uma 
mudança de paradigma nas 
últimas eleições. O PSL, partido 
do presidente Jair Bolsonaro, 
nem contava com deputados 
na Assembleia Legislativa e 
agora terá a maior bancada. 
A dinâmica será diferente 
para o governador João Doria 
nos próximos quatro anos”, 
analisa. 

Para o parlamentar, as dis-
cussões sobre regras do fun-
cionalismo sempre estão em 
evidência no legislativo paulis-
ta e isso tende a ser reforçado 
no próximo mandato, já que o 
governador promete reduzir o 
Estado. “Doria já indicou esse 

caminho e vai privatizar, conce-
der, estabelecer parcerias com 
a iniciativa privada”, aponta. 
“O Estado, efetivamente, pre-
cisa cuidar do social: saúde, 
educação e segurança. Nas de-
mais áreas, é preciso fi scalizar, 
estar presente e exigir efi ciên-
cia das entidades parceiras, da 
iniciativa privada”. 

Como morador da Vila Cle-
mentino, ele diz que o bairro 
efrente principalmente proble-
mas relacionados a questões 
da Prefeitura, como zeladoria. 
“Mas somos privilegiados”, 
observa, elogiando de forma 
exemplificada o sistema de 
transporte oferecido pelo 
estado, que acaba de ganhar 
com a inauguração da conexão 
da linha 5 - Lilás, com as linhas 
Azul e Verde. 

Em termos urbanos, uma 
das questões que preocupa 
Evandro é a divisão territorial 
da cidade, que não coincide 
com serviços estaduais, como 
as delegacias. Ele estuda de-
senvolver e apresentar algum 
projeto de reestudo nesse 
sentido. 

 Alex Reipert/Comunicação Unifesp

É fácil de chegar e sair. Um bairro com mobilidade urbana e acesso rápido às principais vias da cidade. Ao lado 
do metrô, de centros empresariais, dos melhores bairros da Zona Sul e lazer da região. Inúmeras possibilidades 
em um só lugar. Tangram Conceição. Sua vida cabe aqui.

RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO

A 300 M 
DO METRÔ

Projeto em aprovação/modificação na PMSP e está sujeito a alterações. O empreendimento só será comercializado após o registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis sob os termos da Lei n° 4.591/64. Futura Comercialização: T-Home Imóveis Ltda. – Rua Loefgreen, 1.057 – 6° andar – Vila Clementino 
– São Paulo/SP. Tel.: (11) 5591-6000 – CRECI: J-27573. Anupam Negócios Imobiliários – Rua Groelândia, 405 – Jardim América – São Paulo/SP – Tel.: (11) 4210-0241 – CRECI: 29.008-J. Ibirajá Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. – Rua Leofgreen, 1.057 – 6° andar – São Paulo/SP – (11) 5591-6000. Fonte Google Maps.

tel: 11 3181.7538
tangramconceicao.com.br

1 A 3 DORMS. + LAZER COMPLETO

AEROPORTO DE CONGONHAS
PARQUE DO IBIRAPUERA
LITORAL SUL

10 MIN.
10 MIN.
45 MIN.

35 A 83 M2

RESIDENCIAL     MALL INTEGRADO  

A vida fi ca 
mais fácil quando 

tudo é perto.

ABERTURA 
DO ESTANDE

16/02
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REALIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO E 
FUTURA INTERMEDIAÇÃOFUTURA INTERMEDIAÇÃO

•EDUCAÇÃO

Na Vila Mariana, Instituto Coaching 
auxilia a transformação de carreiras

Quem está procurando 
recolocação no mercado, al-
mejando uma promoção ou 
mesmo com vontade de mudar 
radicalmente de profissão ou 
de vida certamente já ouviu 
falar em “coaching”. 

Essa metodologia de de-
senvolvimento e capacitação 
pessoal e profissional busca 
encontrar os pontos altos de 
cada um - e destacá-los, apri-
morá-los; ao mesmo tempo 
em que detecta as fragilida-
des para trabalhar com elas e 
transformá-las até mesmo em 
novas oportunidades. 

Mais do que isso, o coa-
ching mescla conhecimentos  
e ferramentas de diversas 
áreas como psicologia com 
neurociência, administração 
com planejamento estraté-
gico, recursos humanos com 
aconselhamento. Tudo para 
atingir resultados, desenvolver 
lideranças, perceber o poten-
cial de cada um, e aprimorar 
perfomances.

“O objetivo é produzir mu-
danças positivas e duradouras 
em um curto espaço de tempo, 
de maneira acelerada”, resume 
Maclean Oliveira, diretor do Ins-
tituto Coaching São Paulo, loca-
lizado na Vila Mariana, e que é 
um das únicas instituições no 
Brasil que tem a chancela como 
Bronze Sponsor do Institute 
Of Coaching, órgão afiliado à 
Harvard Medical School. 

Mestre em inteligência 
emocional, e doutorado em mi-
dfulness na Inglaterra, Maclean 
agora coordena o Instituto 
Coaching São Paulo e explica 
que a instituição atende tanto 
profi ssionais e empresários que 
querem transformação em suas 
carreiras ou vidas pessoais, 
como também forma novos 

profi ssionais em coaching, me-
todologia cada vez mais conhe-
cida e procurada no mercado. 

“Empresários e ícones brasi-
leiros, em meio à crise econômi-
ca, encontraram através do pro-
cesso de coaching ressignifi ca-
ções e conquistas para sua vida 
pessoal e profi ssional”, conta o 
professor Adriano Faria,  CEO 
do Instituto Coaching no país.

Certificado pelo Instituto 
Europeu de Coaching Asso-
ciation, Behavioral Coaching 
Institute e International As-
sociation of Coaching, Faria 
vem trabalhando com diversos 
desses empresários brasileiros 
nos últimos anos e por isso 
reconhecido pelo mercado 
como líder, mentor, criativo, 
metódico, dinâmico, autodidata 
e verdadeiramente um trans-
formador de vidas.

O curso de formação CPP 
– Formação em Coaching Pes-

soal e Profi ssional é destinado a 
profi ssionais que almejam uma 
transformação em sua vida e 
em sua carreira. O curso é dire-
cionado a pessoas e empresas 
que desejam seguir uma das 
mais promissoras carreiras da 
atualidade e foi desenvolvido 
por profissionais Master Coa-
ches, qualificados pelas mais 
renomadas instituições de Co-
aching do mundo.

“As pessoas estão ávidas 
por mudanças. Mas não sabem 
como sair de sua zona de con-
forto, especialmente em tem-
pos de crise. O curso se utiliza 
de ferramentas modernas para 
fazer com que esses resultados 
sejam alcançados com a rapidez 
que as pessoas sonham”, con-
clui Maclean. 

O Instituto Coaching SP fi ca 
na R. Marselhesa, 77. Tel: 5539-
8086. Mais informações: www.
institutocoachingsp.com.br.

“As pessoas sonham em 
mudar: de emprego, de vida, 

de cidade, de posição na 
empresa... Mas não sabem 

como. O Coaching usa ferra-
mentas modernas para gerar 

novos comportamentos e 
trazer resultados rápidos”, 

explica Maclean Oliveira , do 
Instituto Coaching SP

O prefeito Bruno Covas participou da cerimônia de 
posse de Evandro Losacco, do PSDB
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 VENDA

 LOCAÇÃO

IMÓVEISIMÓVEIS

C L A S S I F I C A D O SC L A S S I F I C A D O S

CRECI-54921
Mello Imóveis

FONES: 9.9233-0673 - Eduardo
CASA TÉRREA PL. PAULISTA   

6,5x25 = 163m² - TERRENO 125 m² 
CONSTRUÍDO. SÓ R$ 360 mil

PRECISA DE REFORMA
2 dorm, sala, coz, WC social, quarto 

e WC empreg. quintal, 2 vagas.

AP. PL. PAULISTA 80 M² AU
SÓ R$ 430 MIL

2 dorm c/ arm, WC social,
sala coz, quarto e WC emp.

AE. 1 vaga

SOBRADO REFORMADO
PL. PAULISTA SÓ 430 MIL

2 dorm. c/ AE, WC social,
sala copa/coz, quintal,

Quarto e WC emp. 1 vaga

TERRENO COMERCIAL
PLANALTO PAULISTA 

10X34= 340M² R$ 780 MIL 
 Estuda proposta!!!

CASA TÉRREA PL. PAULISTA
R$ 700 MIL TERRENO 10X30= 
300M² CONSTRUçãO 140M²
2 dorm, WC social, sala, copa, 

coz, qtal, jardim, 2 quartos fundo 
c/ WC, 4 vagas. Oportunidade!!!

CASA DE VILA PL.PAULISTA
R$ 590 MIL

2 dorm, WC social, sala, lavabo, 
coz,qtal c/área

de serviço, 2 vagas

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$ 348 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

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

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

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

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

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 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

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  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

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

OPORtUnIdAdE cASA 
téRREA mEtRô 

JABAqUARA R$ 320 mIl
Ótima localização, excelente 
para investimento com 2 dor-
ms, sala, coz, área de serviço, 
quintal e vaga de garagem, p/ 

reforma. REF.: 01-3741
ExcElEntE cASA 

téRREA PROx. mEtRô 
R$ 1.150 mIl

V. Guarani, p/ res. ou comercio, 
3 suítes,lavabo, 2 amplas salas, 
cozinha, dep. emp, depósito,, 
gar. cob. p/ 5 auto,qtal e entr. lat. 
Rua tranquila.  REF.: 01-3744

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  mEtRô 
JABAqUARA cIdAdE 

VARGAS R$ 1.200 mIl
3 dorms, suíte, sala 2 ambs lav, 
coz. c/ arms, estúdio musical 
com wc, saída para duas ruas, 
3 vagas de gar. e port. aut. 
Oportunidade. REF.: 11-3731

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

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 – VIlA StA 
cAtARInA R$ 460 mIl
2 dormitórios, sala de estar, 

jantar, cozinha, quarto de em-
pregada, lavanderia, quintal , 
6 vagas de garagem , terreno 

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

APtO mEtRô
Só  R$ 350 mIl

Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambien-

tes com sacada, cozinha, 
lavanderia , banheiros,  vaga 

de garagem e lazer. Preço
de ocasião. Ref .:07-3525

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

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
Marcar visita. acEita iMÓvEL 

MENOr vaLOr. 3 dorms,1 suite, 
banh. social, 2 varandas, sala toda 
em porcelanato, lavabo, coz. lavand. 
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$ 930 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 150 M METRô SÃO JUDAS 
105 M²  R$ 550  MIL

3 dorm, Wc, sala, cozinha, 
lavanderia, quarto e
Wc empreg. 1 vaga

SOBRADO PÇA ÁRVORE 
PRÓX. CENTER CASTILHO

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 150 M METRô CONCEIÇÃO 
44M² - R$ 330 MIL

1 dorm. gde, sala gde c/varanda, 
coz. Lavand, Wc, 1 vaga. 

Prédio com piscina, salão festa, 
churrasq, academia.

CASA TÉRREA PL. PAULISTA
250M² - METRÔ SÃO JUDAS 
OPORTUNIDADE! MOTIVO 
VIAGEM - INVESTIMENTO

R$ 980  MIL

Tel .97964-7146 Whats

1 sala gde em L , 5 quartos,  
qtal com 2 salões grandes e 
1 WC. Excelente para duas 

famílias ou desmembramento 
em até 10 quartos para aluguel.

CASAS EM 
CONDOMÍNIO  SEMI 

NOVAS – SAÚDE

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

R: Caucaia, 198, 1 dorm, WC 
c/Box, lavand, coz c/ gabinete. 

Água, luz separados.
creci 106286 F

ALUGA-SE SALÃO. 
COM C/ 120 M2 

Rua Santa Cruz, 527
interfone 2. 

Fones: 11 98535-8001
97122-4604 Luiz/Fabi.

com internet,dois banheiros 
c/água e luz separada,

1º andar, novo, sem garagem
R$ 4.000,00 c/IPTU

 LOCAÇÃO

Mostruário de semi-joias
em consignação.

FOLHEADOS A OURO E PRATA
ROVIC JOIAS

Só paga o que vender 
Comissão de até 50%

Aumente sua renda, 
revendendo direto da fábrica. 

Entregamos em domicílio.

FONES: 11 5583-2905
11 94745-7749 

SRS. APOSENTADOS  - INSS
• Pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição, idade e

invalidez; pensão por morte; auxílio-doença.
• Ação de Revisão de Benefícios Previdenciários 

• Reclamação  Trabalhista 
• Família (divórcio, inventário, pensão alimentícia, ...) 
• Ação Revisional FGTS * Mediação e/ou Conciliação.

e-mail: zitaminieriadvogada@outlook.com
(11) 99980-5945 ou (11) 5539-1665
Rua Cunha, 111, cj 63, Vila Mariana

( próximo ao metrô Santa Cruz)

Dra. ZITA MINIERI - 
especialista em direito 

previdenciário, direito cível 
e mediação e conciliação.
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METRÔ SÃO JUDAS
R$ 750,00

ALUGO QUARTO 
MOBILIADO EM AMBIENTE 

FAMILIAR PARA MOÇA
SEM VÍCIOS, QUE 

TRABALHE OU ESTUDE.

FONE: 2578-5473

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

Rua Luis Goes, 1466 
Conjunto 04

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

ALPHA
IMÓVEIS

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 VILA MARIANA 
115 M²

3 dormitórios, sala 2 ambientes, reformado, 2 WC´s,
dependencia de empregada, lavanderia.

 R$ 670 mil - Condomínio Baixo

AP. METRÔ PARAÍSO
80 M² AU  

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

morar R$ 415 MIL

KIT NET PRÓX METRÔ

SÃO JOAQUIM 40M² AU

R$ 200 MIL

AP. METRÔ SANTA CRUZ  
80M²

3 dorm, sala 2 amb, 2 WC, 
coz, lavand. s/vaga

R$ 350 Mil

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
9

AP METRÔ PÇA DA ÁRVORE 

60 M²

Reformado!!!, 2 dorm, sala 2 amb, 

coz, 1 vaga  R$ 420 mil

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 PARAÍSO
60 M² AU

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

R$ 280 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
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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
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$ 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
JD. DA SAÚDE

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

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

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

2 carros - REF.: 15.873

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 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 - PRÓX.
à R. BOQUEIRÃO

R$ 350 MIL
Localizado em rua particular, 

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

empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 6 x 22 mts., construção 

90 m² - REF.: 16.804

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

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 769 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

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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Ótima rua do bairro, terreno 

plano medindo 255 m², cons-
trução de 86 m², vago, c/ 2 

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

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, lavan-

deria, wc p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 17.016

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 320 MIL
Reformada, bom acabto., 

ótima localização, c/ 2 dormi-
tórios, (1 c/ AE e ar condicio-
nado), wc social, sala, cozinha 
americana c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima 

oferta - REF.: 16.935

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, vago, c/ 2 suítes, 

living p/ 2 ambientes c/ 
sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 

lavanderia c/ AE, garagem 
p/ 2 carros, prédio c/ lazer - 

REF.: 15.889

APTO
V. MOINHO VELHO

R$ 415 MIL
Excelente localização da
Rua Fausto, área útil de 

72 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, coz. c/ AE, lavand., 
garagem p/ 1 carro, lazer - 

REF.: 17.178

SOBRADO
V. MORAES
R$ 450 MIL

Refomada, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, lavabo, copa 
cozinha c/ AE, quintal c/ 
churrasqueira, garagem

p/ 1 carro - REF.: 17.180

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

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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Prédio de 10 anos, ótimo aca-
bto, AU = 90 m², c/ 3 dorm. 

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

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.550

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

na região - REF.: 16.446

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

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

APTO
CHÁC. INGLESA

R$ 850 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 

AU = 104 m², c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
c/ AE, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros 
REF.: 17.153

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

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

APTO
SAÚDE

R$ 419 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
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
churrasqueira, s/ garagem, 

ótima localização, bom 
também p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

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$ 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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, ótima localização, 
c/ 2 dormitórios, ar condicio-

nado, wc social, living, cozinha 
c/ AE, lavanderia, quarto e wc 
p/ empregada, garagem p/ 1 

carro - REF.: 17.186

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

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

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

SOBRADO
SAÚDE 

R$ 760 MIL
Ótimo acabto., Terreno 5 x 25 
mts., constr. aprox. 140 m², c/ 
3 dorm., suíte c/ ar cond., closet 
e sacada, living p/ 2 amb., copa, 
cozinha planejada, escritório c/ 
AE, sóton, quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.197

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, liv. p/ 2 amb., la-
vabo, coz., dep. Emp., quintal c/ 
jardim, gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta apto. c/ 2 ou 3 dorm., 

1 ou 2 vagas, no S. Judas 
e imediações - REF. 17.156

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 539 MIL
Ótima localização da Rua 

Muller Carioba, terreno 8x 20 
mts., construção 130 m², c/ 
3 dorm., wc social, living p/ 
2 amb., cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 3 carros - 
REF.: 17.063

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

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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 730 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 
c/ churrasq. e forno pizza, gar.p/ 

2 carros - REF.: 16.746

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
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
3 suítes c/ AE e ar condiciona-
do,  living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., amplo 
escritório, gar. p/ 2 carros, 

terreno 188m², constr. 153 m² 
- REF.: 15.029

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

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 910 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. FIRMIANO PINTO

R$ 960 MIL
A 650 mts. do Metrô Imigrantes, 
abaixo da avaliação, AC = 414 
m², c/ 3 dorm., suíte c/ closet, 
hidro, amplo linving (50m²), 
lavado, coz. c/ AE, sl. Festa, 
home theater, churrasq., canil, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.199

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
Ótimo local da rua Loreto, 

vago, c/ 3 dormitórios c/ AE, 
wc social, living p/ 2 amb., 
coz. c/ AE, lavanderia,dep. 

p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 
terreno aprox. 12 x 28mts. - 

REF.: 15.658

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

Estilo assobradada, c/ 3 dorm., 
2 stes., wc social, liivng p/ 3 
amb., jd. inverno, copa c/ AE, 
coz. planej., escritório, dep. p/ 
empreg., quintal c/ churrasq., 
garagem tipo sl. de festa p/ 6 

carros - REF.: 16.426

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 suítes, living 
p/ 3 amb., lavabo, escritório, 
cozinha conjugada c/ espaço 
gourmet, quintal gramado, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 15.555

Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA

C
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ci
: 3
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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

TÉRREAS

APARTAmEnToS

ComERCIAL

SoBRADoS

SoBRADoS

SALAS

GRANDES 
OPORTUNIDADES
VENHA FAZERSUA PROPOSTA!!!!

VILA moRAES
R$ 600.00
 CASAS COM

1 DORMITORIO COZINHA 
BANHEIRO AREA DE 

SERVIÇO

IPIRAnGA - R$ 650.00
(Ao LADo Do mETRÔ 

IPIRAnGA)
1 DORMITÓRIO 

COZINHA LAVANDERIA 
QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 700.00 

1 DORMITORIO 

COZINHA BANHEIRO

ÁGUA FUnDA
R$ 750.00
(Com IPTU)

1 DORM SALA 
COZINHA BANHEIRO 
QUINTAL GRANDE

VILA BRASILInA
R$ 750.00

(SEGURO FIANÇA
PAGO PELO PP) 

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO

ÁGUA FUnDA
R$ 800.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO

E GARAGEM

V.moRAES

R$ 1.000.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO

E LAVANDERIA

JD.SAÚDE
R$ 1.200.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
LAVABO QUINTAL E 

GARAGEM

V.GUmERCInDo
R$ 1.300.00

1 DORMITORIO GRANDE 
SALA GRANDE

COZINHA BANHEIRO 
LAVABO LAVANDERIA
E QUINTAL PEQUENO

JD.DA SAÚDE
R$ 2.000.00

(PERTO DO 
SHOPPING)

3 DORMITORIOS SALA 

COZNHA BANHEIRO 

QUINTAL SALAS FESTAS 

COM DORM E BANHEIRO 

CHURRASQUEIRA E 

GARAGEM COBERTA

VILA GUmERCInDo
R$ 1.400.00

ASSOBRADADO COM 
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA 

VILA DAS mERCES
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA LAVABO 
BANHEIRO AREA 

SERVIÇO COM BANHEIRO 
QUINTAL E GARAGEM 

COBERTA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA

JARDIm DA SAÚDE 
R$ 1.600.00 (DE VILA)

2 DORMS SALA COZ 
BANHEIRO QUINTAL NOS 

FDS COM 1 DORM E 
BANHEIRO CORREDOR

1 VAGA DE CARRO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00 

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA C/AE BANHEIRO 
QUINTAL NOS FDS COM 

BANHEIRO GARAGEM

IPIRAnGA
R$ 2.300.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA 2 BANHEIROS 

LAVABO QUINTAL 
LATERAL E GARAGEM 

O/2 CARROS

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
QUINTAL NOS FDS 
COM BANHEIRO E 

DORMITORIO AVANDERIA 
COBERTA QUINTAL 

FRENTE E FDS GARAGEM 
PARA VARIOS CARROS.

JARDIm DA SAÚDE 
R$ 2.800.00

3 DORMITORIOS COM 
1 SUITE SALA COZINHA 
COM AE 3 BANHEIROS  

AREA DE SERVIÇO 
COM 1 DORMITORIO 
E BANHEIRO QUINTAL 

COM CHURRASQUEIRA 
ENTRADA LATERAL 

GARAGEM P/2 
CARROS COM PORTAO 

AUTOMATICO.

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA 2 BANHEIROS 
QUINTAL E GARAGEM 

P/3 CARROS

V.nAIR R$ 3.700.00 
( Com IPTU)

4 DORMITORIOS TENDO 
2 COM AE SALA COM 

ESTANTE CPZINHA COPM 
AE COPA BANHEIRO 

LAVABO QUINTAL 
GARAGEM GRANDE COM 
BANHEIRO.250 METROS 

DE ARERA CONSTRUIDA,

TABoÃo / DIADEmA
R$ 800,00

APTOS C/ 70 METROS 
01 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 
AREA DE SERVIÇO.

OTIMA LOCALIZAÇÃO.

VILA VERA
R$ 1.100.00

2 DORMITORIO  SALA 
GRANDE COZINHA 
BANHEIRO QUARTO 

EMPREGADA E GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.200.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA COM AE 

BANHEIRO LAVABO AREA 
SERVIÇO COM BANHEIRO 

GARAGEM

V.DAS mERCES
R$ 1.000.00

2 DORMITORIOS COM 
AE SALA COZINHA COM 
AE BANHEIRO A/SERVIÇO 
C/ BANHEIRO GARAGEM

V.GUmERCInDo
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS, TENDO 
UM COM AE E CMA DE 
CASAL SALA COZINHA 

COM AE BANHEIRO 
A/SERVIÇO GARAGEM.

JD.PATEnTE
R$ 1.600.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
ARFEA SERVIÇO E 

GARAGEM

JD.DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMS C/1 SUITE 
SALA COZ BANHEIRO 

LAV AREA SERVIÇO DEP 
EMP COM BANHEIRO
2 VAGAS 100 METROS

TABoÃo / DIADEmA

R$ 700.00

SALÃO COM

40 METROS E 

1 BANHEIRO

JD DA SAÚDE -/+ 

R$ 800.00 (PERTo 

Do CoRREIo)

SALÃO COM 40 METROS 

E 1 BANHEIRO

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

SAnTA CRUZ

R$ 1.200.00

SALÃO COM 

40 METROS E 

1 BANHEIRO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 3.500.00

SALÃO COM 120 

METROS COPA COZINHA 

E 3 BANHEIROS

Dom VILARES

R$ 4.500.00

SOBRELOJA

COM SALÃO E

2 BANHEIROS

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$ 1.200.00

2 SALAS COM 100 

METROS E

 2 BANHEIROS 

V.moRAES
R$ 1.200.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA COM AE 

BANHEIRO COM BOX 
QUINTAL FR E FDS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.200.00

3 DORMITORIOS COM 
AE E 1 SUITE SALA COZ 

3 BANHS 3 LAVABOS 
EDICULA C/ 1 DORM E 
BANHEIRO E QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.000.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA COM AE 

BANHEIRO LAVANDERIA 
EDICULA COM 

BANHEIRO E GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZ C/AE BANH QTAL 
NOS FDS COM 1 DOR 
E BANHEIRO QUINTAL 
GRANDE NA FRENTE 

PARA VÁRIOS CARROS

JD.CELESTE
R$ 1.000.00

DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO 
GARAGEM

VILA GUmERCInDo
R$ 2.000.00(PACoTE)
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
GARAGEM

JD.CELESTE
R$ 1.350.00 

(PACoTE)
2 DORMITORIOS SALA 
C/SACADA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 
1 VAGA

JARDIm DA SAÚDE
R$ 6.000.00

EXCELENTE SALAO 

COM 148 METROS 

COM 4 BANHEIROS 

ESCRITORIO VESTUARIO 

TODO MONTADO PARA 

BAR, RESTAURANTE 

ROTISSERIE

COZINHA INDL 

COMPLETA,

2 CAMARAS DE GAS

PRÉDIo 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

3 dorm, WC, sala, coz, lavand, quarto e WC 
empreg. 1 vaga
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Somos um Centro de Pós-
-Graduação de Dentistas 
com experiência na área de 
implantes Dentários, que 
tem por finalidade ajudar a 
população de nossa cidade 
e localiza-se na Vila Mariana 
(a três quadras do metrô 
Santa Cruz). 

Oferecemos a todos im-
plantes de alto nível e última 
geração. 

Com experiência de mui-
tos anos oferecendo servi-
ços à comunidade, damos 
a todos a oportunidade de 
repor dentes perdidos, ou 
substituir pontes móveis, 
dentaduras ou próteses mal 
adaptadas por dentes fixos, 
ou dentaduras abotoadas.

Os dentes são importan-

tes para a mastigação, fala 
e estética facial. Sua perda 
pode acarretar dificuldades 
físicas e até psicológicas e 
sociais.

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

A colocação dos implan-
tes é através de pequenas 
cirurgias, simples, sem dor, 
de modo que ninguèm dei-
xará de realizar seus afazeres 
no dia seguinte à colocação, 
nem ficará sem seus dentes 
provisórios.

O implante é uma 
raiz artificial que, de-
pois 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 3341-0304 (h.c)  

c/ rose ou Marcia, para marcarem avaliação

iMPlanTes DenTÁrios
eM curso De PÓs-GraDução

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

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$ 65,90
M2/COLOCADO

NOTA DE FALECIMENTO 
Fernando Andrade Guimarães,

do Colégio Mirandópolis
⚙ 23-08-1936  ♱ 13/02/2019

Faleceu em 13 de fevereiro, 
aos 82 anos, o mantenedor do 
tradicional Colégio Mirandó-
polis, Fernando Andrade Gui-
marães. O Colégio - localizado 
na Rua Guapiaçu, 151 - perma-
neceu fechado, na data do fa-
lecimento, por luto.

Conhecido por sua com-
petência por lidar com ad-
versidades, profi ssionalismo 
e lealdade, Fernando era 
também elogiado por sua 
inteligência e honestidade. 
Fernando fundou o Colégio 
em 1983, ou seja, há 36 anos, 
juntamente com a esposa 
Rosely Silva Guimarães, com 
quem era casado há 61 anos.

Fernando deixa, além 
da esposa Rosely, os fi lhos 
Ricardo Silva Guimarães e 

Rosangela Silva Guimarães 
Mellone; os netos Fernanda 
e Rafael; e os bisnetos Kylie, 
Ethan e Owen.

O Velório aconteceu na 
Rua Batista Caetano, 300,  
atrás do cemitério da Vila Ma-
riana, das 12h às 14h, e depois 
o cortejo fúnebre seguiu para 
Taubaté, onde foi sepultado.

A missa de sétimo dia 
acontecerá no dia 19 de feve-
reiro, às 19h, na Igreja Santa 
Rita de Cássia, localizada na 
Praça de mesmo nome, em 
Mirandópolis.

A família agradece a todos 
os profi ssionais do Colégio, 
pais, alunos e amigos pelas 
mensagens enviadas e pelo 
carinho compartilhado ao 
longo de todos esses anos.

•ACONTECE
Acupuntura nas 
mãos é tema de 
curso na Ana Rosa

A próxima turma do curso  
Acupuntura nas Mãos Koryo 
Sooji, no CEPAV - Centro de 
Estudos e Pesquisas - começa 
em 30 de março e as inscrições 
já estão abertas. As aulas, co-
mandadas pelos professores 
Alexandre Gameiro (Brasil) 
e Chang Sik Shin (Coreia), 
acontecem um sábado por 
mês, das 9h às 12h e das 13h às 
18h. O CEPAV é licenciado pelo 
Koryo Hand Therapy Institute 
Seoul Korea a ministrar cursos 
com a técnica Koryo Sooji. O 
curso terá duração de seis me-
ses, no Nível Básico, e outros 
seis meses para o Nível Avan-
çado. O CEPAV fi ca no Largo 
Ana Rosa, 29, conjunto 102, 
na Vila Mariana. Informações 
pelo telefone 5083-8535.. 

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 26 de janeiro, a Operação 
Cata-Bagulho na região de Mo-
ema/Indianópolis. As equipes 
percorrerão as Ruas Contidas 
no Hexágono: Av. Dr. Ricardo 
Jafet, Rua Domingos de Mo-
rais, Rua Luís Góis, Av. Pref. Fa-
bio Prado, Rua Francisco Cruz, 
Av. Prof. Noé de Azevedo. O 
material deve ser colocado 
pela manhã (antes das 7h).

Cata Bagulho 
Jabaquara

A Subprefeitura do Ja-
baquara realiza no próximo 
sábado, dia 26 de janeiro, a 
Operação Cata-Bagulho estará 
no setor sete, em várias vias 
da Vila Santa Catarina. Para 
conhecer exatamente as vias 
benefi ciadas e também confe-
rir o calendário do ano todo, 
acesse esse link na internet: 
encurtador.com.br/pJO03. O 
material deve ser colocado 
pela manhã (antes das 7h).


