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Estação Campo Belo tem novo atraso
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Roteiro de Carnaval tem desde 
megabloco com Michel Teló até 
Carnaval de rua com bonecos

Que tal um roteiro para repor as 
energias perdidas na folia, com 
dicas de padaria e lanchonetes

Página 4

Faixa de ônibus na Av. 
Eng. George Corbisier 
opera em novo horário

Divulgação/Metrô
Inicialmente, seria a 

única estação a ser entre-
gue em 2018, mas atrasos 
consecutivos foram anun-
ciados e várias novas pa-
radas da linha 5 - Lilás ti-
veram inaguração adiada 
por conta de demora nas 
obras. E a Campo Belo, 
última da expansão, que 
deveria ter sido aberta 
em dezembro, acabou 
sendo adiada para março 
de 2019. O metrô ainda 
não confi rma, mas a es-
peculação é de que só 
em abril a nova parada 
vai finalmente começar 
a operar. Atualmente, o 
trem passa direto (foto) 
por ela, que fica entre 
as estações Eucaliptos 
e Brooklin. Nela, haverá 
também conexão com a 
Linha 17 - Ouro. P����� 3

Motoristas que passa-
vam pela Avenida Enge-
nheiro George Corbisier, 
no Jabaquara, não enten-
diam. Comerciantes que 
têm loja ou empresários 
com escritórios na via, me-

nos ainda. A avenida tinha 
corredor exclusivo de ôni-
bus válido durante todo 
o horário comercial, mas 
agora a SPTrans está mo-
difi cando a operação para 
“faixa exclusiva . P����� 2

Acompanhe o jornal 
São Paulo Zona Sul

na internet: agora com
ATUALIZAÇÕES

DIÁRIAS!
jornalzonasul.com.br

TER UM

FORTE
É PARA QUEM

EXIGE MAIS!

SISTEMADE ENSINO

ANGLO
AQUI TEM

A formação do indivíduo requer competência técnica e habilidade pedagógica. 

É fundamental lançar o olhar para vários caminhos. Para poder percorrer 

todos. Não é para qualquer um. É para quem exige muito. Exige Anglo.

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

Vereadores entram na discussão sobre 
reajustes do IPTU em audiências públicas

Faixas exclusivas para ôni-
bus podem funcionar em 
esquemas diferentes: ou fun-
cionam apenas no horário de 
pico - em geral das 6h às 10h 
em sentido centro e das 17h 
às 20h no sentido bairro - ou 
o dia todo, das 6h às 20h.  
Nesses horários, apenas ôni-
bus podem circular nelas e o 
estacionamento ou parada de 
carros fi cam proibidos.

Na Avenida Engenheiro 
George Corbisier, no Jaba-
quara, valia este segundo 
esquema - que, aliás, inclui os 
sábados, com proibição de 
circulação dos automóveis 
e estacionamento das 6h às 
14h. Mas, quem circula por ali 
vê nitidamente que há uma 
baixa circulação de ônibus ao 
longo do dia. 

Essa situação incomodava 
os automóveis mas, especial-
mente, 0 comércio e escritó-
rios ao longo da via, porque o 
estacionamento fi cava interdi-

tado durante o dia todo.   
 Só para efeito de compa-

ração, a Avenida Jabaquara, 
na região das estações Praça 
da Árvore e Saúde, bem mais 
movimentada, tem faixa ex-
clusiva apenas nos horários 
de pico e não ao longo do dia 
todo. 

Agora, a Avenida passa a 
operar no esquema “horário 
de pico”. No sentido Concei-
ção - Vila Santa Catarina o uso 
exclusivo acontece das 17h às 
20h e no sentido oposto das 
06h às 10h. 

Vale lembrar que nesses 
horários quem estacionar ou 
usar a faixa para trafegar ain-
da será multado. 

“Era uma antiga reivindi-
cação dos comerciantes, es-
pecialmente nas reuniões do 
Conseg (Conselho Comunitá-
rio de Segurança) do Jabaqua-
ra e que agora conseguimos 
reverter”, diz o subprefeito 
Arnaldo Faria de Sá. 

“O cenário mudou porque 
a lei está sendo aplicada de 
forma literal. Nos casos que 
superam a faixa de isenção, 
total ou parcial, não se apli-
cam as travas de reajuste de 
10% para os imóveis residen-
ciais ou de 15% para os não 
residenciais”. A frase foi dita 
pelo secretário municipal da 
Fazenda, Philippe Duchateau 
em audiência pública na Câma-
ra Municipal essa semana, em 
que representantes do poder 
Executivo foram questiona-
dos por vereadores sobre 
as denúncias de aumentos 
abusivos no valor do IPTU em 
muitos imóveis na capital. 

Nas regiões de Vila Maria-
na, Saúde e Jabaquara, assim 
como em outros bairros de 
classe média da capital, a 
reclamação tem sido intensa. 
A Prefeitura havia anunciado 
que o reajuste se limitava a 
3,5%, com relação ao ano pas-
sado, valor abaixo da infl ação. 
Entretanto, muitos munícipes 
apresentaram o carnê com-
provando que a diferença 
ultrapassa, em muitos casos, 
50%. 

Finalmente, a Prefeitura 
admitiu que cerca de 90 mil 
imóveis  vieram com valor 
superior. Segundo Ducha-
teau, o reajuste baseou-se 
nos valores venais atualizados 
de acordo com a legislação. 
As atualizações não foram 
levadas em consideração nos 
últimos anos, segundo Du-
chateau, devido a um erro 
no sistema de informática da 
secretaria, que é a respon-

sável pelos lançamentos do 
IPTU. Esse ano, os valores 
acabaram sendo atualizados 
pelo sistema, o que explicaria 
a cobrança maior. 

Integrantes do Movimento 
IPTU justo participaram das 
duas audiências promovidas e 
questionaram o que conside-
ram abuso.  “Uma família que 
mora num imóvel de 120 me-
tros quadrados é diferente de 
uma família que mora em um 
imóvel igual, também de 120 
metros quadrados, ao lado. A 
prefeitura acha que, porque 
houve uma valorização do 
imóvel, as pessoas ganharam 
alguma coisa com isso e au-
menta o imposto. Contudo, 
o imóvel é uma moradia, as 
pessoas não ganham dinheiro 
com ele”, afi rmou Rubens Lí-
cio Reis, do movimento. 

“O IPTU se tornou um im-
posto confiscatório porque 
está cada vez mais difícil pagar 
essa conta. Quem deixar de 
pagar vai perder a sua casa 
porque é uma dívida ativa. 
Tem algo errado se você com-
pra uma casa e pode perdê-la 
por conta de uma taxa”, disse 
Lúcia Tavares, outra integran-
te do movimento.

Também houve questiona-

mentos sobre o retorno em 
serviços públicos, considera-
do insufi ciente. 

Os vereadores Alessandro 
Guedes (PT), presidente da 
Comissão de Finanças, e Dal-
ton Silvano (DEM), presidente 
da Comissão de Política Urba-
na, questionaram Duchateau 
em relação às alterações na 
faixa de isenção. “Acredito 
que também deve ter rea-
juste na faixa de isenção e 
desconto, sempre que houver 
aumento do IPTU. Famílias 
mais pobres, que não paga-
vam esse imposto, passaram 
a ter essa despesa”, afi rmou 
Guedes.

Para a vereadora Janaína 
Lima (NOVO), integrante da 
Comissão de Administração 
Pública, o aumento da área 
construída não pode servir 
de justifi cativa para o reajuste 
elevado de 2019. “A prefeitura 
precisa ser mais transparen-
te. Precisamos entender se 
realmente é apenas 2,5% o 
percentual de contribuintes 
afetados pelo reajuste acima 
das travas de 10% e 15%, que 
já são abusivas. Essa não é a 
realidade do aumento salarial 
da população”, afirmou a 
vereadora.

Ainda durante a audiência, 
Duchateau explicou que cada 
cidadão pode entrar com o 
pedido de impugnação, após 
receber a cobrança do im-
posto. Segundo o secretário, 
neste caso, o pagamento será 
suspenso até a avaliação dos 
órgãos competentes.

O secretário também afi r-
mou que o Executivo protoco-
lou um PL (Projeto de Lei) para 
remissão dos valores de 2015 
a 2018, mecanismo pelo qual 
os reajustes que deixaram 
de ocorrer seriam na prática 
anistiados. O montante total 
estimado pela secretaria é 
de R$ 128 milhões. O projeto 
de lei deve ser discutido na 
primeira quinzena de março. 

Presidente da CCJ, o verea-
dor Aurélio Nomura (PSDB) 
criticou a não aplicação do rea-
juste em anos anteriores. “Os 
funcionários da Secretaria da 
Fazenda eram conhecedores 
da legislação todo esse tempo 
e nada foi feito. E Então eu 
pergunto: por que isso não 
foi discutido anteriormente? 
Por que não foram aplicadas 
essas travas em 2015 e 2016?”, 
indagou Nomura.

Com informações da 
Câmara Municipal

Faixa de ônibus na Avenida
George Corbisier passa a 
operar em horários de pico

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)

•TRÂNSITO

•ESTÉTICA

Qual a maquiagem ideal 
para uma festa de formatura?

Março é tempo de festas de 
formatura das universidades. 
As festas são uma delícia e 
normalmente duram até altas 
horas da madrugada! E todo 
mundo quer caprichar no look 
escolhido. Mas, de que adianta 
um vestido deslumbrante se 
meia hora antes de chegar à 
festa o rímel já está borrado?

Um vestido preto básico 
pode ganhar ares  especiais se 
vier acompanhado de um bom 
acessório, um bom penteado 
e uma maquiagem bem feita. 

E essa maquiagem pode 
ser marcante, com olhos bem 
delineados e sombreados ou  
boca intensa. Ou pode ser 
bem natural, básica. O ideal 
é definir de acordo com o 
tom de pele, o vestido que 
se vai usar, a quantidade de 
acessórios. “Se a ideia é usar 
um vestido repleto de deta-
lhes, bordados e apliques, a 
maquiagem deve ficar mais 
suave, para não exagerar 
no look”, diz Rosemary Te-
ruo Inoki, do Salão Cut&-
Color, na Praça da Árvore. 
Especialista em maquiagem 
- inclusive comefeitos espe-
ciais como em Carnavais, 
Haloween e até para teatro 

ou filmagens - ela garante 
que a resposta para um bom 
resultado está nesse diag-
nóstico completo da cliente. 

Afinal, uma boa maquia-
gem deve destacar os pontos 
fortes de cada cliente e mini-
mizar situações como olheiras 
ou manchas de pele. “Muitas 
vezes a pessoa vê uma foto 
de uma maquiagem linda na 
internet ou em uma revista 
e quer fazer igual. Mas nem 
sempre é o ideal para o tipo de 
rosto, a pele, ou mesmo para 
a ocasião”, alerta. 

Nessa época do ano, ela 
atente tanto clientes interes-
sadas em maquiagem quanto 
em penteados para formatu-
ra, mas também aquelas que 
querem investir em um visual 
bem colorido para o Carnaval. 
“São situações diferentes, 
mas adoro poder trabalhar 
cada cliente e ver que fi cam 
satisfeitas com o resultado, 
especialmente porque usa-
mos uma maquiagem resis-
tente, duradoura”, conclui.  

Rose atende com hora 
marcada na Cut&Color Hair 

Rua Caramuru, 431 - 
Praça da Árvore

Telefone: 2640-3660
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•TRANSPORTE

Inauguração da estação Campo Belo deve atrasar
Mais um atraso na constru-

ção da Linha 5 deve ocorrer: 
a estação Campo Belo do 
metrô, que deveria ter sido 
inaugurada em dezembro, foi 
anunciada para “o primeiro 
trimestre” de 2019. O metrô 
não confi rma nem desmente, 
mas já há especulações no 
setor de que a operação não 
começa antes de abril. 

E não é só a abertura da 
última estação do trecho ex-
pandido que está atrasada: as 
estações foram inauguradas 
em 2018 ainda sem as previs-
tas portas nas plataformas de 
embarque e com sinalização 
interna defi ciente.

Outra promessa não cum-
prida foi a de entregar bici-
cletários em todas as novas 
estações. Em 2015, o metrô 
informou ao São Paulo Zona 
Sul que todas as estações 
teriam bicicletários e também 

praças nas áreas externas das 
estações Alto da Boa Vista, 
Borba Gato, Brooklin, Eucalip-
tos, Moema e AACD-Servidor.

Efetivamente, a maioria 
das estações têm uma ampla 
área livre, mas com aberturas 
circulares para ventilação e ilu-
minação interna das estações 
e pouca área iluminada. 

O movimento médio na 
Linha Lilás aumentou em 50% 
desde que a conexão com 
as Linhas Azul e Verde, em 
setembro passado, e chega 
a 320 mil passageiros diários. 
Houve momentos em que o 
total de passageiros chegou 
a duplicar, ultrapassando 460 
mil pessoas. 

Atualmente, a estação 
Campo Belo está em fase de 
finalização e o metrô passa 
diretamente por ela. Fica en-
tre as estações Eucaliptos e 
Brooklin e estará localizada na 

confl uência das avenidas San-
to Amaro e Água Espraiada. 

Terá conexão com a linha 
Ouro - 17, em Monotrilho, 
que foi projetada para ligar o 
Aeroporto de Congonhas e o 
Estádio do Morumbi à malha 
metroviária, mas que está 
ainda longe de ser concluída 
(veja abaixo)

Histórico
A conexão da linha 5 com 

as demais do metrô só acon-
teceu 20 anos após a entrega 
do primeiro trecho, em 1998, 
que ligava o Capão Redondo 
ao Largo 13 de Maio, mas sem 
nenhuma conexão com o res-
tante da malha. 

Depois, a linha ganhou co-
nexão com o ramal Esmeralda 
da CPTM, mas a maior expec-
tativa era da ligação com as 
linhas já existentes, facilitando 
o acesso da população do ex-
tremo sul da capital com a re-

RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO

A 300 M 
DO METRÔ

Projeto em aprovação/modifi cação 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

REALIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO E 
FUTURA INTERMEDIAÇÃOFUTURA INTERMEDIAÇÃO

VISITE O ESTANDE

BREVE LANÇAMENTO

1 A 3 DORMS.
35 A 83 M2

RESIDENCIAL        MALL INTEGRADO  

salão de festas gourmet  •  fi tness  •  salão de jogos  •  brinquedoteca  •  piscina adulto e infantil    •  pet place  •  pet shower
quadra recreativa  •  playground  •  churrasqueira  •  bicicletário  •  lavanderia coletiva

LAZER COMPLETO

Perspectiva ilustrada da fachada. Imagem sujeita a alteração.

Perspectiva ilustrada da piscina adulto. Imagem sujeita a alteração.

Perspectiva ilustrada da praça/lojas. Imagem sujeita a alteração.

Exatamente o
que precisa, onde 

você deseja.

Se a estação Campo Belo 
está atrasada porém prestes a 
entrar em operação, o mesmo 
não se pode dizer das paradas 
da linha Ouro - 17, em mono-
trilho. 

Prevista como obra da 
Copa 2014 no Brasil, a linha 
não fi cou pronta nem a tempo 
da Copa seguinte, em 2018, na 
Rússia e a previsão, agora, é de 
que fi cará pronta em 2020...

De acordo com o Metrô, a 
escolha do estádio de Itaquera 
para a realização da Copa do 
Mundo de Futebol de 2014, 
fez com que a Linha 17-Ouro 
fosse retirada da Matriz de 
Responsabilidade da Copa, 

em 2012, e seu cronograma de 
implantação fosse alterado.

Além disso, explica a em-
presa, “a construção da linha 
foi impactada pelo abandono 
de parte das obras do trecho 
prioritário da linha – entre o 
aeroporto de Congonhas e a 
estação Morumbi da CPTM 
-, por parte dos consórcios 
contratados para a execução 
deste serviço”.

O metrô só conseguiu res-
cindir o contrato com essas 
construtoras em janeiro de 
2016, e negociou com outras 
empresas que participaram da 
licitação, conseguindo retomar 
a execução de mais três esta-

ções e também do pátio de 
manutenção e manobras. Por 
estas razões, o cronograma de 
entrega e início de operação 
foi afetado e a expectativa é a 
de concluir o trecho em 2019.

Projeto alterado
O projeto inicialmente 

anunciado para a linha Ouro 
previa conexão com o Aero-
porto a partir da estação São 
Judas do metrô, que passaria 
sobre a Avenida dos Bandei-
rantes e chegaria a Congonhas. 

Posteriormente, a ideia foi 
abandonada e um redesenho 
defi niu que haveria um ramal 
a partir da estação Jabaqua-
ra. Até mesmo esse projeto, 

entretando, está engavetado, 
sem previsão para sair do 
papel, já que dependeria das 
obras da Operação Urbana 
Água Espraiada, por parte da 
Prefeitura, que criariam a liga-
ção entre a Avenida Roberto 
Marinho e a Rodovia dos Imi-
grantes.

Está em construção o ra-
mal que parte das estações 
Congonhas, Jardim Aeroporto 
Brooklin Paulista, Vereador 
José Diniz, Campo Belo, Vila 
Cordeiro e Chucri Zaidan. Se-
gundo o metrô, as paradas 
estão em fase de acabamento 
e em início a montagem dos 
sistemas, tais como alimenta-

ção elétrica, telecomunicações 
e auxiliares. 

As obras da estação Mo-
rumbi/CPTM, relicitada em 
2017, teve início em janeiro de 
2018 e encontra-se em fase de 
execução das fundações. 

O Pátio de manobras dos 
trens fi cará sobre o Piscinão 
Água Espraiada e está em fase 
de conclusão da estrutura do 
nível inferior e em execução 
as obras da ofi cina de manu-
tenção de trens e dos blocos 
administrativos.

A demanda estimada é de 
185.000 passageiros/ dia útil. 

O empreendimento ainda 
prevê ciclovia em toda a ex-

tensão do trecho operacional.
A Linha Ouro se integra à 

estação Campo Belo, Linha 5, 
Lilás; e depois, com a Linha 9, 
da CPTM, na estação Morumbi 
e segue em direção à Linha 4 
amarela, na estação São Paulo- 
Morumbi.

O trecho inicial tem 7,7km 
de expansão. Já o trecho en-
gavetado, que faria conexão 
com a estação Jabaquara, 
previa mais 10 km de estensão 
com estações Vila Paulista, Vila 
Babilônia, Cidade Leonor, Hos-
pital Saboya e então a conexão 
com a Linha Azul. O metrô, en-
tretanto, divulga que o trecho 
está “em reprogramação”. 

gião central e com a zona leste. 
Só em 2008, foi anunciada 

a expansão do trecho, para 
garantir conexão com as li-
nhas Azul e Verde. Diversos 
prazos de inauguração foram 
anunciados, mas a efetiva 

ligação entre as linhas só se 
efetivou em setembro passa-
do, ou seja, 10 anos depois.

Em dezembro, quando 
deveria ter sido inaugurada 
a estação Campo Belo, foi 
entregue apenas um viaduto 

sobre a Avenida Roberto Ma-
rinho, no cruzamento com 
a Avenida Santo Amaro. A 
estrutura foi construída pela 
Companhia do Metropolitano 
como contrapartida que o Go-
verno do Estado à Prefeitura .

Linha Ouro fará conexão na estação Campo Belo
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R. Vergueiro, 1900 - V.  Mariana-F: 2774-2549
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CHEF?
QUER SER UM  

INSTITUTO GASTRONÔMICO DAS AMÉRICAS
VENHA PARA O

14 DE MARÇO

•GASTRONOMIA

Carnaval pede opções práticas 
para recuperar as energias 

o Maximus Picante: Salsicha 
picante, purê, milho, vinagrete, 
curry, maionese, batata palha, 
parmesão, orégano, cheddar, 
ou requeijão, marinara mexi-
cana e peperone. Tem até hot 
dog vegano!

Fica na R. Domingos de Mo-
rais, 2437 - pertinho da estação 
Santa Cruz do Metrô. 

Outra pedida 24h é a Do-

çaria Ofner - unidade Moema. 
Rapidez e praticidade nos pe-
didos é ali mesmo: irresistíveis 
salgados e doces, além dos 
gelato, sorbeto e bebidas gela-
das são apostas garantidas no 
feriado prolongado. Destaque 
também para os produtos da 
linha Ofner To Go para quem 
procura praticidade e não abre 
mão de comidinhas mais leves 
como sanduíches especiais, sa-
ladas e iogurtes parfaits.

Fica na Avenida Ibirapuera, 
2033 - ao lado da estação Moe-
ma do Metrô. 

Outra boa ideia é aproveitar 
o buff et de delícias da Padaria 
Delícias do Moinho, que tem 
pratos alternados o dia todo e 
a noite também, entre opções 
de café da manhã (todos os 
dias exceto terça), com frutas, 
pães variados, bolos secos, be-
bidas quentes e sucos; almoço 
(saladas, sushi e pratos quen-
tes, com buffet de massas) e 
sopas  (dois tipos por dia, com 
acompanhamentos salgados e 
doces). Só não é 24h: funciona 
das 6h às 22h diariamente, ex-
ceto sextas e sábados quando 
fecha às 23h. 

Fica na Rua Afonso Celso, 
1554. Telefone: 5594-0092 (faz 
delivery de pizza!)

A folia paulistana, que ga-
nhou nova força e nova cara 
com o crescimento do Carnaval 
de Rua, é como a cidade: não 
para nunca. Embora a maioria 
dos bloquinhos seja apenas 
diurno, há bailes e há o sambó-
dromo acontecendo, o que faz 
com que a festa atraia gente 
24 horas por dia... em pleno fe-
riadão! Na região, tem opções 
gastronômicas bem práticas 
para quem quer curtir e entrar 
no ritmo, parando apenas para 
repor as energias. 

Entre as opções 24 horas, 
uma opção é a lanchonete Bla-
ck Dog, na Santa Cruz. Ali, peça 
um hot dog tradicional, que 
pode ser montado com Salsicha 
hot dog, purê, milho, vinagrete, 
curry, maionese, batata palha, 
parmesão, orégano, cheddar 
ou requeijão. Ou escolha algo 
mais cheio de energia, como 

♪♫
R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

Festival do Espetinho!!!

CAIPIRINHA
EM DOBRO, 
DE SEGUNDA 
A QUINTA

ESPETINHOS

R$ 5,00
(TODOS OS SABORES, 

DE 2a A 5a)

E mais: 

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

Buff et de almoço da Padaria Delícias do Moinho
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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

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

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

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

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/ emp., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 
vaga, na região - REF.: 16.446

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
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$ 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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

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

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

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

REF.: 15.058

SOBRADO
V. 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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 370 MIL
Ótima localização, a 600 mts. 
do Metrô Alto do Ipiranga, c/ 2 
dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. c/ 

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

REF.: 17.208

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 410 MIL
Ótima área útil de 64m², c/ 2 
dormitórios, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 

cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, ótimo acbto, lazer 

completo - REF.: 16.626

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização do 
bairro, terreno 8 x 26 = 

208m², construção de 152m², 
vago, c/ 3 dorm., 2 wc social, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 

fundos c/ amplo salão, gar. p/ 
3 carros - REF.: 17.209

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

3 dormitórios, sendo 3 suítes, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, lavanderia, dependências 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros- REF.: 17.062

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

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
V. GUMERCINDO

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

SOBRADO
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, 
escritório - REF.: 17.164

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 299 MIL
Reformada, bom acabto., 

ótima localização, vago, c/ 
2 dormitórios, (1 c/ AE e ar 

condicionado), wc social, pe-
quena sala, cozinha americana 
c/ AE, lavand, gar. p/ 1 carro, 
ótima oferta - REF.: 16.935

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
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
terreno 188 m², construção 
100 m², vago, c/ 3 dormitó-
rios, wc social, sala, cozinha, 
lavanderia, dependência p/ 

empregada, imóvel s/ garagem 
- REF.: 16.747

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
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

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 500 MIL

Boa localização da Rua 
Maurício de Lacerda, terreno 

medindo 10 x 22 mts., 
totalizando 220m², ótimo 

para construtores ou outras 
finalidades, estuda propostas - 

REF.: 17.217

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Excelente oferta, terreno 5 
x 25 m, construção 167m², 

vago, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, living, sl. de Jantar, 

lavabo, coz. c/ AE, depend. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros- 

REF.: 17.179

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

A 650 mts. do Metrô V. Maria-
na, reformado, impecável, área 

útil de 70 m², c/ 2 dorm. c/ 
AE, wc social, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, coz. c/ AE wc p/ 
empr., gar. p/ 2 carros, cond. 
R$ 650,00 - REF.: 17.212

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

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
MIRANDÓPOLIS

R$ 1.280 MIL
Ótima localização, reformado, 
impecável, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., linda churrasq. 
Coberta c/ forno p/ pizza, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.634

APTO
KLABIN

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

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

AlugA-se 
sAlão / 120m2 
12 andar c/ internet, interfone, 
2 banheiros, Santa Cruz, 527, 

esq. c/ Lopes de Almeida, 
novíssimo. Água e Luz sep.
R$ 3.600,00 reais,  inclui 

IPTU. Aceita-se proposta.
Fone:9 7122 4604/

9 8608 7861

QUer CONStrUir 
gALPõeS, 

SObrAdOS, PrédiOS 
COm QUALidAde e 
trANQüiLidAde? 

CONfirA.
teL. 99488-9174 
COm AdAiLtON

IMÓVEISIMÓVEIS

sAlA pArA 
consultório 

psiquiátrico/ psicológico,
Vila Mariana.

Sobrado na rua Capitão
macedo, 519. falar com Paiva

(11) 99991- 1368.

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

precisA-se  
AuXiliAr De 
proDuÇão 

Homem, acima de 30 anos, 
empresa de envase de sachês 

na Vila Mariana. Chance de 
efetivação para operador de 

máquina. 100/dia, das 08:00h 
às 17:00h  de 2ª a 6ª feira

enviar e-mail para
roberta.wcomercial@gmail.com
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•ACONTECE

Curso: acupuntura 
nas mãos

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 mi-
nistrar cursos com a técnica 
Koryo Sooji. O CEPAV fi ca no 
Largo Ana Rosa, 29, conjunto 
102, na Vila Mariana. Informa-
ções pelo telefone 5083-8535.

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Mariana 
realiza no sábado, dia 2 de mar-
ço, a Operação Cata-Bagulho 
na região da Saúde. As equipes 
percorrerão as Ruas Contidas 
no Hexágono: Ruas Contidas 
no Pentágono: Av. Jabaquara, 
Prof. Abraão de Morais, Av. 
Afonso D’Escragnolle Taunay, 
Rua Carneiro da Cunha, Rua 
Pereira Estefano. O material 
deve ser colocado antes das 7h.

Cata Bagulho 
Jabaquara

A Subprefeitura do Jaba-
quara realiza no próximo sába-
do, dia 2 de março, a Operação 
Cata-Bagulho estará em várias 
vias da Vila Mira e Santa Ca-
tarina, como Rishin Masuda, 
Coriolano Durand e Contos 
Gauchescos. A lista completa 
está em: bit.ly/2NlJMPS. 

•CARNAVAL 2019

Barroca tenta voltar 
ao Grupo Especial

A tradicional escola de sam-
ba Barroca Zona Sul surgiu 
há quase 45 anos nas ruas da 
Vila Mariana. Depois, fi cou por 
muitos anos sob o viaduto Alio-
mar Baleeiro, onde mantinha 
um barracão para os ensaios 
e produção de cada Carnaval. 
Mas, agora, com as obras do 
piscinão para evitar enchentes 
no Córrego Ipiranga, a escola 
se mudou e ensaia na Vila do 
Encontro, no Jabaquara.

Conhecida como verde e 
rosa do Carnaval paulistano, a 
Barroca já frequentou a elite 
dos desfi les ofi ciais no sambó-
dromo, mas desde 2005 não 
está mais no Grupo Especial. 

No ano passado, quase che-
gou lá: fi cou em terceiro lugar 
no grupo de acesso e por al-
guns milésimos deixou de subir 
para o horário mais nobre dos 
desfiles no sambódromo do 
Anhembi.

Esse ano, a agremiação pro-
mete esforço redobrado com o 
enredo “Okê Arô”, projeto de-
senvolvido por uma Comissão 
de Carnaval com Fernando Dias, 

Rogério Sapo e Yuri Aguiar. 
A Bateria comandada pelos 

mestres Acerola de Angola e 
Fernando Negão e a interpreta-
ção por Pixulé são outros des-
taques da verde rosa na pista. 

Vale destacar que esse ano 
a disputa no Grupo de Acesso 
será dura, porque várias agre-
miações tradicionais - incluindo 
Nenê de Vila Matilde e Cami-
sa Verde e Branco - estarão 
disputando a volta ao Grupo 
Especial.

Será dia 3 de março, do-
mingo, terceira noite de apre-
sentações no Sambódromo do 
Anhembi.  A Barroca desfi la às 
23h, depois da Mocidade Unida 
da Mooca (21h), Independente 
Tricolor (22h). Em seguida, virão 
Nenê da Vila Matilde (0h), Lean-
dro de Itaquera (1h),  Camisa Ver-
de e Branco (2h); Unidos do Pe-
ruche (3h); e Pérola Negra (4h).

O Sambódromo do Anhem-
bi localiza-se na Av. Olavo Fon-
toura, nº 1209. Para informa-
ções sobre ingressos, acesse 
o site www.ligasp.com.br. A 
partir de R$ 30.

Vila Mariana terá Michel Teló 
e outros blocos de rua

Depois de Alceu Valença 
e Elba Ramalho, a Vila Maria-
na vai receber um destaque 
sertanejo no Carnaval de Rua 
2019. No domingo, 3 de mar-
ço, a Avenida Pedro Álvares 
Cabral, no Ibirapuera, vai rece-
ber pela primeira vez o Bloco 
Bem Sertanejo, do cantor 
Michel Teló, das 13h às 18h30.

Antes, porém, no sábado 
(2), a via recebe a Favela Med 
Mex, das 13h às 18h;  e, no dia 
4, o bloco Pinga Ni Mim, das 
13h30 às 18h30.

 Na terça, 5, a agenda da 
Prefeitura traz dois blocos 
para  a Avenida Pedro Álvares 
Cabral: das 11h às 16h, o Bloco 
du Brasil; e das 15h às 19h o 
Bloco dos Invertidos.

 No dia 9, é a vez do bloco 
Bloco Bell na Rua e no dia 10, 
o Bloco da Preta fará a festa 
encerrando as atividades na 
avenida, que fi ca em frente ao 
Parque do Ibirapuera.

Mas não são só os mega-
blocos que tem agenda nas 
ruas da região nesse fim de 
semana e nem é só a Avenida 
Pedro Álvares Cabral que re-
cebe a folia. 

No sábado, o Bloco Amo-
ribunda faz seu Carnaval das 
12h às 17h nas vias: Av. Eng. 
Luiz Gomes Cardim Sangirar-
di, R. Dona Brígida, Av. Eng. 
Luiz Gomes Cardim Sangirardi

Na segunda, 4, essa mes-
ma região recebe o Bloco da 

África, das 14h às 19h. 
Ainda tem carnaval pelas 

mesmas ruas Bloco da Nigéria 
na terça, 5, das 14h às 19h.

E tem CarnaCountry, tam-
bém no dia 4, das 14h às 19h, 
pelas Av. José Maria Whi-
taker, Alameda dos Guatás, 
Av. José Maria Whitaker, R. 
Guapiaçu, Av. José Maria Whi-
taker, Alameda dos Guatás

  Outro destaque será o 
CarnaJazz, das 14h às 19h, na 
Rua Pelotas, dia 5, terça.

Bailinho de 
Carnaval

No Plaza Sul Shopping,  As 
crianças poderão confeccio-
nar instrumentos musicais, 
como gaita, chocalho, tambor 
e sino, além de máscaras para 
garantir a folia com muita 

Foto: Patrícia Costa/Divulgação/Bloco Elástico

música e diversão. As ofi cinas, 
gratuitas, acontecem no piso 
P1, em frente à C&A, das 14h 
às 20h até 5 de março.

Durante o feriado de Car-
naval, o centro de compras 
promove o tradicional baili-
nho, com banda que tocará 
marchinhas ao vivo para agitar 
os pequenos foliões e suas 
famílias. Para curtir a festa, 
que acontecerá de sábado 
à terça-feira, das 14h às 18h, 
com quatro intervalos de 30 
minutos, o shopping convida a 
criançada a caprichar nas fan-
tasias e acessórios. O evento 
é gratuito.

Bloco Elástico trouxe o 
Carnaval Baiano à Rua 
Luís Góis no sábado, 23


