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Delegacia da Mulher agora é 24h
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Liceu Pasteur vai ser ampliado 
com compra de terreno munici-
pal e projeto Grand Lycéé

Shimeji na manteiga é só um dos 
destaques no cardápio de 
restaurante japonês na Conceição  

Página 4

Biblioteca tem oficina 
gratuita de dança às 
terças na Vila Mariana

Foto: Divulgação/Governo do Estado No dia da Mulher, 8 
de Março, mais quatro 
delegacias da capital fo-
ram transformadas para 
ampliar o atendimento, 
duas delas na zona sul. 
Agora, a Delegacia de 
Defesa da Mulher de Vila 
Clementino e a de San-
to Amaro (foto ao lado) 
passam a funcionar 24 
horas por dia. É uma an-
tiga demanda, já que até 
o ano passado apenas 
uma delegacia atendia 
nas madrugadas e fins 
de semana. O Governo 
do Estado anunciou que 
dez delegacias estarão 
funcionando para atendi-
mento integral até o final 
do mês de março, com 
mais estrutura, que inclui 
brinquedotecas. Página 5

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

• Ensino Fundamental I e II 
• Ensino Médio

Matrículas 
abertas 

2019

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
Fones: 2068-1854 e 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

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

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 APARECIDA - SP
Inclui: Onibus Executivo, lanche de bordo, Visita ao 

Santuário de Aparecida  e complexo Religioso/Turistico 
com guia de turismo. Não inclui almoço, no local tem uma 

enorme Praça de Alimentação, com inúmeras opções.

Valor: 159,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 84,00

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

Começa no dia 19 e vai 
até junho a oficina que pro-
mete mexer com o corpo 
e trazer momentos de cul-
tura e lazer, com a perfor-
mer, dançarina, arte educa-
dora e terapeuta corporal 
Anabel Andrés. Página 3
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•URBANISMO

Liceu Pasteur compra terreno municipal e 
implantará mega projeto na Vila Mariana

No início de fevereiro, a 
Prefeitura anunciou que iria 
vender dois lotes de terre-
nos na Vila Mariana: o valor 
mínimo estipulado foi de R$ 
6.900.000 para o Lote I e R$ 
10.600.000 para o Lote II, 
dentro do programa de Deses-
tatização e Parcerias.

A concorrência era nacio-
nal, mas apenas um interes-
sado apresentou proposta: o 
próprio colégio Liceu Pasteur, 
que ocupava o espaço desde 
os anos 1970 com quadras 
poliesportivas, no terreno 
municipal em concessão. A 
Fundação Liceu Pasteur com-
prou os terrenos por R$ 17,5 
milhões, valor que será pago 
em 12 parcelas corrigidas pela 
Taxa Referencial Selic, sendo 
que a última vencerá em de-
zembro de 2020.

A compra da área se inse-
re em um mega projeto de 
modernização e transforma-
ção da instituição: o Grand 
Lycée, que, resumidamente, 
representará a unifi cação dos 
colégios Liceu Pasteur, na Rua 
Mairinque, e do Lycée, na Rua 
Vergueiro.

Atualmente, a unidade 
Vergueiro é uma escola bilín-
gue, destinada a formar os 
alunos no idioma francês. Já 
a unidade Mairinque, embora 
também inspirada pela cul-
tura francesa e com aulas do 
idioma, foca mais no sistema 
educacional brasileiro. 

O projeto, que foi apresen-
tado no fi nal de fevereiro em 
evento que contou inclusive 
com a presença do prefeito 

Bruno Covas e autoridades 
francesas e brasileiras,   vai 
transformar as duas unidades 
em uma única escola inter-
nacional franco-brasileira: o 
Grand Lycée Pasteur. 

O projeto teve início esse 
ano, com a reforma do prédio 
da Rua Mairinque. Exemplar 
arquitetônico único, o edifício 
foi projetado pelo escritório 
Ramos de Azevedo ainda na 
década de 1920. A ideia, agora, 
é que a fusão seja concluíd no 
no do centenário da Socieda-
de Civil Liceu Franco-Brasilei-
ro, em 1923.

A reforma já realizada no 
prédio da Mairinque aconte-
ceu antes da volta às aulas, e 
incluiu recuperação de parte 
dos pisos em madeira de pe-
roba maciça e dos tetos em 
estuque, assim como terraços, 
pátio, biblioteca, salas de 
aula, salas de professores e 
equipes. “Cantina, enferma-
ria, laboratórios e áreas de 
convivência também já foram 

reformados”, explica Brieuc 
Pont, Cônsul Geral da França. 
Também foi feita adaptação 
para tornar o prédio totalmen-
te acessível a pessoas com 
defi ciências.

Mas, o investimento total 
de cerca de R$ 150 milhões, 
previsto no projeto comple-
to, ainda inclui a construção 
de 50 novas salas de aula e 
áreas especiais - como uma 
sala para prática de estudo em 
autonomia – auditório com 
capacidade para 400 pessoas, 
espaços de convivência, salas 
de estudo e leitura, centro es-
portivo com quadras, piscina 
coberta, campos de futebol e 
de rugby e estacionamento.

 Após a conclusão das 
obras, o Grand Lycée Pasteur 
terá capacidade para atender 
cerca de 2.500 alunos, vai 
compartilhar o poder de seu 
patrimônio histórico e ofe-
recer mais recursos em um 
ambiente renovado. 

A fusão dos cursos brasilei-

ro e francês, que já começou, 
será gradativa e em etapas. 
Em 2018, a unidade Mairin-
que deixou de receber novos 
alunos do Maternal, que já 
passaram a ser inscritos na 
Educação Infantil da Verguei-
ro. Em 2019, os alunos do En-
sino Médio foram transferidos 
da unidade Vergueiro para a 
Mairinque Com a fusão con-
cluída, o Grand Lycée Pasteur 
oferecerá o currículo plurilín-
gue adotado atualmente pela 
unidade Vergueiro. Todas 
as aulas serão ministradas 
em francês com exceção de 
Educação Física e Esportes, 
Música, Língua Portuguesa, 
História e Geografi a do Brasil, 
obrigatórias para todos os 
alunos e ministradas na língua 
portuguesa. Além do francês 
e do português, os alunos têm 
a oportunidade de dominar o 
inglês, o alemão, o espanhol, 
o grego e o latim. 

O Liceu fi ca na Rua Mairin-
que, 256. Telefone: 2344-9000.

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

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)

•ESTÉTICA

Em que época do ano é 
ideal fazer limpeza de pele?

Quem não 
s o n h a  c o m 
uma pelo l i -
s i n h a ,  v i ç o -
sa, saudável?  
Mas, para con-
quistar esse 
resultado, é 
preciso pres-
tar atenção a 
ela o ano todo. 
No inverno, 
pode ganhar aquele aspecto 
ressecado, especialmente 
pelo excesso do uso de água 
quente. No verão, pode fi car 
oleosa, com aquele brilho 
indesejado e gorduroso.

“Manter a pele limpa, 
hidratada e bonita exige 
cuidados diários”, diz Rose 
Petinelli, esteticista especia-
lizada em depilação, limpeza 
de pele e design de sobran-
celhas.

 “É importante ter um 
ritual diário de cuidados, 
que inclui lavar o rosto duas 
vezes ao dia e usar sabonete 
adequado ao seu tipo de 
pele, mas também é essen-
cial, de tempos em tempos, 
fazer uma limpeza de pele 
com profi ssional habilitada”, 
complementa Flaviane Bru-
no, também esteticista com 
especialização em limpeza de 
pele e massagens modelado-
ras e pós operatórias. 

Ambas trabalham no salão 
Cut & Color e contam que é 
frequente atender pessoas 
que sonham com uma pele 
mais harmoniosa e livre de 
manchas, cravos, oleosidade. 
“E não é só uma questão de 
estética. O acúmulo de polui-

ção, sobras de maquiagem, 
poeira podem provocar infec-
ções, favorece o aparecimen-
to de cravos e espinhas além, 
claro, de causar o envelheci-
mento precoce”, diz Petinelli. 

Por outro lado, é preciso 
também cuidar da hidratação 
constante da pele e evitar o 
uso de produtos inadequados 
ou a limpeza excessiva, so-
bretudo com produtos abra-
sivos, que causam irritação e 
podem lesionar a pele. 

Por isso, a limpeza de pele 
deve ser feita em sessões 
com intervalos de tempo 
adequado e por profissio-
nais capacitadas para esse 
tipo de serviço. Da mesma 
forma, a depilação também 
deve ser feita com produtos 
descartáveis e aprovados 
pela Agência de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Quer cuidar da pele do ros-
to e de todo o corpo? Agende 
um horário com uma das pro-
fi sionais da Cut & Color.  

Rose Petinelli e 
Flaviane Bruno atendem 

com hora marcada na 
Cut&Color Hair: Rua

Caramuru, 431 - Pça Árvore
Telefone: 2640-3660

Ótica

CIRURGIÃ DENTISTA
DRA. CECILIA RUIZ V. KANDA

- Clínica Geral
- Aparelhos para tratamento 
de ronco e apneia

Rua dos Buritis, 128 - Sala 507 A (Metrô Jabaquara)
   5011.2398 |     9.9661.5049 zap

- Especialista em Ortodontia     
(aparelhos fixos, removíveis  
e alinhadores estéticos)

CROSP 101930
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•CULTURA

Biblioteca Viriato Correa, na Vila Mariana 
promoverá, às terças, ofi cina de dança gratuita

Procurar atividades culturais 
e mexer o corpo deveriam ser 
necessidades diárias do ser 
humano, assim como comer e 
beber água. Mas, muitas vezes, 
a correria, o dia a dia urbano nos 
impedem de valorizar nossos 
corpos e mentes.

Uma oportunidade, agora, 
para quem está buscando al-
terar essa situação é a ofi cina 
gratuita que vai ser promovida 
semanalmente na Biblioteca 
Viriato Correa, na Vila Mariana. 

A atividade começa na pró-
xima terça, dia 19, das 10h às 

13h, com uma ofi cina de dança. 
Como formação, haverá a te-
mática do Som e Soma: Uma 
introdução à musicalidade do 
corpo.

A ofi cina tem a proposta de 
estimular a musicalidade espon-
tânea dos participantes através 
da investigação da estrutura 
corporal (apoios, articulações, 
eixos, entre outros) e da ex-
ploração dos recursos musicais 
do corpo (voz, palmas, estalos, 
batidas de pé, percussão vocal, 
etc). Essa pesquisa se desen-
volve através de atividades de 

percepção, jogos musicais e 
improvisação.

A professora que fará a 
formação será Anabel Andrés,  
performer, dançarina, musicis-
ta, arte educadora e terapeuta 
corporal. A ofi cina vai ser pro-
movida uma vez por semana, 
sempre às terças, das 10h às 
13haté dia 25/06, totalizando 
quatro meses de duração.

Há 30 vagas disponíveis e as 
inscrições na Ofi cina de Dança 
podem ser feitas presencial-
mente na Biblioteca Viriato 
Corrêa ou pela internet, preen-

chendo o formulário disponível 
em https://docs.google.com/…/
1FAIpQLSelSAlqR1rc_6mtJI…/
viewform

Todas as atividades que 
acontecem na Biblioteca Pú-
blica Viriato Corrêa são inteira-
mente GRATUITAS, incluindo 
as ofi cinas. 

A Biblioteca fica na Rua 
Sena Madureira., 298 - Vila 
Mariana. Telefone:  5573-4017. 
Abre todos os dias: de segunda 
a sexta, das 10h às 19h; sábados 
das 11h às 18 e domingos das 
11h às 15h. 
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•GASTRONOMIA

Temakis crocantes são especialidade 
do Restaurante Naha, na Conceição

A culinária oriental caiu 
no gosto do paulistano, atu-
almente um apaixonado por 
sushis, sashimis, temakis, 
yakissobas, tepans... Mas, a 
popularização das casas que 
oferecem os pratos típicos 
japoneses nem sempre pode 
ser considerada sinônimo de 
qualidade.

Na região da estação 
Conceição do metrô, um 
restaurante se dedica a man-
ter não apenas um cardápio 
direcionado aos verdadeiros 
fãs desse tipo de comida, 
mas também àqueles que 
exigem qualidade no que 
vem à mesa

O Naha Restaurante e 
Temakeria foi inaugurado 
em 2013 e desde então vem 
investindo em fatias gene-
rosas e frescas de sashimis, 
sushis feitos com aquele 
gohan (arroz) tipicamente 
preparado, temakis com al-
gas crocantes e frescas.

Localizado em uma região 
marcada pela existência de 
grandes complexos empresa-
riais, o restaurante também 
investe em práticos pratos 
executivos, com preços jus-
tos e a mesma qualidade.

Mas conta também com 

rodízio daqueles que deixam 
qualquer fã da culinária japo-
nesa com água na boca. Su-
per completo, inclui shimeji 
na manteiga, combinados de 
sushi e sashimi, pratos quen-
tes como tepan de salmão ou 
anchova, tempurá de legu-
mes, missoshiru... Inclui até 
temakis como o califórnia e 
o delicioso Temaki Spice, com 
aquele toque apimentado 
bem ao gosto do paulistano. 
E o sorvete de sobremesa 
também faz parte do rodízio.

“Na minha opinião ofere-
ce o melhor rodízio... Quali-
dade do peixe conta muito, 
ainda mais quando se fala 
de rodízio...  Já fui diver-
sas vezes e nunca deixaram 
a desejar... Recomendo a 
todos os meus amigos e 
familiares”, diz um cliente 
em comentário registrado 
no site TripAdvisor. “Tudo 
fresco e muito saboroso. 
Eles servem chá verde de 
cortesia e aquelas toalhas 
aquecidas. O atendimento 
é excelente. Vale a pena”, 
conta outra.

“O cliente quer qualidade 
e nós valorizamos tanto o 
rodízio como os pratos a la 
carte, com elaboração pri-

morosa por preços justos”, 
diz Márcio Komesu, sushi 
man e criador da casa. Des-
taque ainda para os demais 
profi ssionais experientes que 
comandam o sushibar, todos 
vindos dos melhores restau-
rantes orientais da capital.

Os teishokus, que são a 
versão japonesa para os pra-
tos executivos - comprovam 
igualmente essa teses: todos 
eles acompanham gohan, 
missoshiru e tofu. Há ainda 
a opção de acrescentar um 
combinado de sushi e sashi-
mi extra, sempre com preços 
convidativos.

O restaurante Naha ainda 
mantém no cardápio outras 
delícias bem autênticas da 
culinária japonesa, como 
o Shogayaki de lombo, o 
frango karaage e o tempurá 
especial. Para quem busca 
delícias diferentes, a dica é 
chamar à mesa o Tataki de 
Atum ou Salmão e Ceviche.

O Naha fica na Av. Enge-
nheiro Armando de Arruda 
Pereira, 515 - próx ao Metrô 
Conceição. Telefone: 2305-
2743. Funciona de segunda 
a sábado, das 11h30 às 16h, 
e também no jantar de terça 
a sábado das 18h30 às 22h.

♪♫
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
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•SEGURANÇA

Delegacias da Mulher agora 
funcionam 24 horas por dia

Que a Delegacia de Defesa 
da Mulher é essencial e pode 
fazer toda diferença no aten-
dimento a vítimas de violência 
doméstica e outros crimes, to-
dos já sabem. Mas, esse traba-
lho fi cava comprometido pelo 
fato de não ser realizado 24 
horas. Uma mulher agredida 
em uma madrugada ou fi nal 
de semana precisava ir a uma 
delegacia comum.

Criadas em 1985, as dele-
gacias de defesa da mulher 
só funcionavam em horário 
comercial. A partir de agosto 
de 2016, somente a DDM Sé 
passou a operar em horário 
integral. Agora, fi nalmente, o 
serviço foi ampliado. Outras 
quatro delegacias passaram 
a funcionar 24 horas por dia 
na capital paulista, duas delas 
na zona sul: a 2ª (Sul - Vila Cle-
mentino), 6ª (Santo Amaro), 
7ª (Itaquera) e 8ª (São Ma-
teus) DDMs. No total, o Esta-
do conta com 133 DDMs, sen-
do nove na capital, 16 na Gran-
de São Paulo e 108 no interior.

A polêmica envolvendo 
ofuncionamento das Dele-
gacias vêm de muitos anos, 
portanto. E no final de 2018 
ganhou novos contornos. A 
assembléia Legislativa apro-
vou projeto da deputada pe-
tista Beth Sahão, determinan-
do que todas as delegacias de 
Defesa da Mulher passassem 
a operar 24h. 

Mas, em janeiro, o re-
cém empossado governa-
dor João Doria vetou o pro-
jeto, com o argumento de 
que seria uma inferência 

Nas DDM de Vila Clementino e Santo Amaro há até brinque-
doteca na estrutura de apoio às vítimas de violência

em decisões do Executivo. 
Nos dois primeiros meses 

do ano, Doria anunciou ou-
tras duas delegacias 24 horas 
no interior, em Sorocaba e 
Campinas. Com as unidades 
anunciadas essa semana, o 
número sobe para sete DDMs 
de funcionamento integral. 
“Prometemos e vamos cum-
prir. Até 31 de março teremos 
10 Delegacias da Mulher 24 
horas por dia funcionando em 
São Paulo”, disse o governa-
dor. No total, o Estado conta 
com 133 DDMs, sendo nove 
na capital, 16 na Grande São 
Paulo e 108 no interior.

Para o atendimento 24 
horas, além do efetivo lotado 
nas DDMs, haverá o refor-
ço de 49 policiais que serão 
realocados de outras unida-
des. As DDMs da capital que 
passam a atender 24 horas 
compreendem 44 bairros da 
cidade de São Paulo.

“Estas delegacias de San-
to Amaro, Vila Clementino, 
Itaquera e São Mateus foram 

priorizadas em razão do nú-
mero de ocorrências que são 
registradas ali. Todas equipa-
das com brinquedoteca, para 
que as mulheres possam levar 
os seus fi lhos quando forem 
registradas as ocorrências”, 
afi rmou a delegada Elisabete 
Sato, Delegada Geral de Polí-
cia Adjunta.

Santo Amaro
Em Santo Amaro, a DDM 

24 horas funcionará em nova 
sede. Ali, haverá maior estru-
tura para o atendimento à 
população e melhores condi-
ções de trabalho aos policiais 
civis, segundo a Secretaria de 
Segurança Pública. A unidade 
funcionará no mesmo prédio 
do 11º Distrito Policial (Santo 
Amaro). As novas instalações 
contam com recepção, 16 
salas, sete banheiros e uma 
brinquedoteca.

A 6ª DDM fica na na Rua 
Padre José de Anchieta, 138 
- Santo Amaro. A 2 DDM fi ca 
na Avenida Onze de Junho, 
89 - Vila Clementino.

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 STAND

BREVE LANÇAMENTO

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.
1 A 3 DORMS. + LAZER COMPLETO
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

VISITE O DECORADO NA                                   A PARTIR DO DIA 23/03.
Rua Pereira Estéfano, 308 - Saúde

Dona Júlia

Um lugar para morar. Um presente para viver.

se arrumando para o baile de gala na Cora. 

AQUI
NO SEU
BAIRRO

CORARESIDENCIAL.COM.BR

CORA IPIRANGA
R. ANTÔNIO MARCONDES, 427

SÃO PAULO/SP

11 2500.0800

AGENDE SUA VISITA
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•CULTURA

Profane Omen lança novo disco e estreita 
laços metaleiros entre Brasil e Finlândia

A banda Profane Omen 
nasceu na Finlândia há quase 
20 anos e, embora tenha uma 
relação com o Brasil graças 
ao seu vocalista, Jules Näveri,  
morador há meia década do 
país verde e amarelo, agora, 
o grupo quer estreitar os 
laços com os fãs tupiniquins 
de heavy metal trazendo seu 
mais recente álbum, o recém 
lançado  Ooka.

Ooka é o quinto álbum da 
carreira do sexteto formado 
na cidade de Lahti, em 1999, 
e War Boy é o primeiro single 
e clipe do álbum que tem as 
vozes de cantores de quatro 
importantes bandas de metal 

da Finlândia – Moonsorrow, 
Ensiferum, Finntroll e Kor-
piklaani. 

“É uma grande honra para 
nós que esses quatro cava-
lheiros tenham considerado 
‘War Boy’ digna de seu tem-
po. Tudo começou com uma 
ideia maluca que de repente 
se tornou executável e então 
Mathias, Jonne, Mahi e Ville 
apareceram no estúdio e ti-
vemos um dia maravilhoso 
gravando as partes deles. O 
fato de terem encontrado um 
tempinho em suas agendas 
lotadas mostra como esses 
caras são legais e a música não 
teria fi cado tão potente sem 

a participação deles”, afi rma 
Näveri.

Embora Ooka possa sig-
nificar flor de cerejeira no 
idioma japonês, a realidade é 
que o lançamento do Profane 
Omen está mais para o segun-
do entendimento possível da 
palavra que vai totalmente 
na contramão: um ‘ataque de 
aeronaves kamikazes’, como 
mostra a capa do disco.

Ooka está disponível nas 
versões física e em strea-
ming nas principais plata-
formas digitais. Os brasilei-
ros podem comprar o CD 
ou o vinil de Ooka via www.
recordshopx.com com en-

trega para todo o mundo.
Sobre Profane Omen
Profane Omen é considera-

da uma das pioneiras do estilo 
batizado de death’n’roll. Na 
biografi a, a banda coleciona 
cerca de 500 shows em pas-
sagem por mais de 30 países 
incluindo turnês com Amon 
Amarth (2012), Ensiferum 
(2012) e Fintroll (2014, 2015).

Eles também já tocaram 
nos festivais Sonisphere 
(2010), Bloodstock (2014), 
Tuska (2007, 2009, 2012) e 
Metaldays (2015).

Ouça Ooka nas platafor-
mas digitais em https://lnk.
to/rwtj8

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

Impressão Gráfica OESP

Rua das Glícinias, 273 - Mirandópolis
CEP 04048-050
PABX 5072-2020
CNPJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713.704-6
Diretor Administrativo
Wagner Luiz D´Angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTb 23.403

As matérias assinadas e/ou
em quadro caracterizam
artigos ou publicidade, e não
necessariamente expressam
a opinião deste jornal.

O jornal S.Paulo Zona Sul
não admite a publicação
total ou parcial de suas
matérias, para qualquer fim,
sem prévia autorização
documentada.

Distribuído gratuitamente
em dezenas de bairros
da zona sul e São Paulo.

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twitter: @spzonasul

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

SÃO PAULO ZONA
SUL 5072-2020

SALA PARA 
CONSULTÓRIO 

psiquiátrico/ psicológico,
Vila Mariana.

Sobrado na Rua Capitão
Macedo, 519. Falar com Paiva

(11) 99991- 1368.

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

APTO ITANHAÉM
R$ 375 MIL

Fones: (11) 9 8866-8143
(11) 2276-9492

Centro, pé na áreia, 2 dorms.
(1 suite), 69m2, 20 andar, 

2 vagas, gar, cond. c/ 
piscina, churrasqueira, 
sala de jogos e festas. 

Mobília completa

VENDE-SE APTO - 74,86 M2

EXCELENTE ESTADO

7º andar sendo sala com 2 ambientes, 2 dormitórios,
1 banheiro, cozinha, área de serv. e dep. de empregada 

c/ banheiro, 1 vaga de garagem, Salão de festas e 
churrasqueira. Rua Joaquim de Almeida, 210.

R$ 570.000,00 - Aceita Proposta

Fone (11) 9 8836-4331

 PRECISA DE 
AUXILIAR DE 

DEP. PESSOAL 
Escritório de Contabilidade 

precisa de Auxiliar de

Dep.Pessoal com pratica

e conhecimentos ESOCIAL

Ligar para 11-21282510

TRABALHE MEIO 
PERÍODO – SEJA 
INDEPENDENTE
TRABALHE NAS HORAS 

VAGAS COM PRODUTIOS 

LIOFILIZADOS. FRANQUIA.

Tel: 2275-7304
Cel: 9 6313-8187

AP. ÓTIMO LOCAL 
PRÓX. METRÔ 
PÇA ÁRVORE

Mobiliado, 2 dormitórios, 

sala 2 ambientes, cozinha, 

banheiro, lav, 1 vaga.

Tel: 2872-7219
Cel: 99518-7219

LOCAÇÃOVENDA

IMÓVEISIMÓVEIS

EDITALDE CONVOCAÇÃO
SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS – CNPJ627540070001-56

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 31 A  E 33 DO ESTATUTO 

SOCIAL DA SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS, FICAM OS 

SENHORES ASSOCIADOS , QUITES COM SUAS MENSALIDADES, 

CONVOCADOS PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA QUE 

SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MARÇO DE 2019, EM SUA SEDE 

SOCIAL LOCALIZADA NA PRAÇA VINTE DE SETEMBRO, Nº 2, ÀS 

10:00H, COM O NÚMERO REGIMENTAL EXIGIDO E, EM SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO, 30 MINUTOS APÓS, COM QUALQUER NÚMERO, 

PARA  DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

-  APROVAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA 

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

SÃO PAULO, 15 DE MARÇO DE 2019

MARCIO CESAR ROCHA

         PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 2018
COOPERALDEIA – COOPERATIVA DE TRABALHO DA AREA 

TEXTIL, VESTUARIO, MODA, DECORAÇÃO E ARTESANATO. CNPJ: 
10.987.561/0001-80                                                                                                   NIRE: 5400110821
O Presidente da Cooperativa em referência, Sra. APARECIDA ROBELIA OCTAVIO RAMOS, 
convoca todos os associados em condições de votar, (que para efeito de cálculo do quorum é 
de 15associados), para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que fará realizar-
se em sua sede social estabelecida  na Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228 Sala 24 – São 

Paulo - SP, às 09:00 horas do dia29 de Março de 2019,  em  primeira convocação, com a presença 
de 2/3 (dois terços) de seus associados; Caso este número não seja atingido, reunir-se-á em 

segunda convocação, às 10:00 horas com a presença da metade mais um de seus associados, ou 
em terceira e última convocação, às 10:30 horas com  a presença mínima de 10 associados, para 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1º)Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: a) Balanço Geral do 
exercício de 2018; b) Demonstração de Sobras ou Perdas; c) Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Liquido; d) Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos; e)Eleição 
de Diretor Financeiro; f)Notas Explicativas; g) Parecer do Conselho Fiscal; h) Relatório da 

Diretoria, documentos esses que estão à disposição dos associados, em sua sede social;
2º) Destinação das sobras apuradas no exercício (ou rateio das perdas); 

3º) Deliberação sobre reajuste da cota parte;
4º) Eleição Para Complementação do Cargo de;Presidente e Diretor Administrativo Financeiro

5º) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 
6º) Fixação dos valores dos honorários, ajuda de custo dos membros dos  órgãos de administração;
7º) Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pela Diretoria atual para o exercício de 2018. 

Por � m, resta expressamente consignado que, os associados interessados em serem candidatos 
a Cargos Eletivos deverão observar e cumprir todas as formalidades previstas no capitulo X do 

nosso Estatuto Social.

São Paulo, 08 de março de 2019.

APARECIDA ROBELIA OCTAVIO RAMOS.
Diretora Presidente

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.

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está 
com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de 
AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito. Este 
Santo é invocado nos negócios que demandam. Pronta 
solução e cuja invocação é tardia. Oração: Meu Santo 
Expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim 
junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora 
de aflição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, 
vós que sois o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo dos 
desesperados, vós que sois o Santo das causas urgentes, 
proteja-me, ajuda-me, dai me força, coragem e serenidade. 
Atenda meu pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo Expedito! 
Ajuda-me a superar estas horas difíceis, proteja-me de 
todos que possam me prejudicar, proteja a minha família, 
atenda ao meu pedido com urgencia. Devolva a paz e a 
tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto 
da vidada e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito 
obrigado. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o 
sinal da cruz.  D.C.L.

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

•SAÚDE
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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
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$ 310 MIL
Localizado em rua particular, 

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

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

90 m² - REF.: 16.804

SOBRADO
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

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

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

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
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

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. 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
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

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

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. 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

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$ 270 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, ótima localização da 
Av. Bosque da Saúde, c/ gar. p/ 
2 carros, c/ 2 dorm., 1 c/ arm. 
embutido, wc social, living p/ 2 
amb. c/ sacada, coz. planejada, 
lavand., lazer - REF.: 17.073

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
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 + 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
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

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

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

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

APTO
BQ DA SAÚDE

R$ 350 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
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
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
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 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.: 17.161

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$ 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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., construção 
148 m², reformado, bom acab-
to., c/ 3 dorm., suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empregada, garagem 
p/ 2 carros - REF.: 16.996

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

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
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

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., cons-
tr. 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
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Rua das Rosas, 266 
Mirandópolis, SP.

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

REMAX
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

AP. PARAÍSO
90 M² AU

2 dormitórios, sala 2 ambientes em L, dependência de 
empregada, 2 banheiros, cozinha, área de serviço. 1 Vaga -

Reformado R$ 600 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. PÇA ÁRVORE
70 M² AU

  2 dorm, varanda, 1 vaga.
R$ 450 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
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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

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$ 260 mIl
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 200,00. 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
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•ACONTECE

•CULTURA

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), aconte-
cem 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 CEPAV fi ca no 
Largo Ana Rosa, 29, cj 102, na 
V.Mariana. Fone: 5083-8535.

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 16 de março, a Operação 
Cata-Bagulho na região de Pla-
nalto Paulista/Mirandópolis. As 
equipes percorrerão as Ruas 
Contidas no Quadrilátero: Av. 
Jabaquara, Av. Piassanguaba, 
Av. Rubem Berta, Rua Luis 
Gois. No dia 23, será a vez de 
vias da Vila Clementino, incluin-
do as Ruas Contidas no Qua-
drilátero: Av. Prof. Ascendino 
Reis/ Rua Domingos de Mo-
rais/ Rua Luis Gois/ Rua Sena 
Madureira. O material deve 
ser colocado antes das 7h.

Cata Bagulho 
Jabaquara

A Subprefeitura do Ja-
baquara realiza no próximo 
sábado, dia 16 de março, a 
Operação Cata-Bagulho nos 
bairros de Vila Babilônia e Jar-
dim Oriental. Para conhecer 
exatamente as vias benefi cia-
das e também conferir o calen-
dário do ano todo, acesse esse 
link na internet: https://bit.
ly/2NlJMPS. A programação 
não inclui o dia 23 de março. 
O material deve ser colocado 
pela manhã (antes das 7h).

O Jabaquara é um 
bairro seguro?

As reuniões do Conselho 
Comunitário de Segurança 
(Conseg) Jabaquara acon-
tecem sempre na terceira 
segunda-feira do mês. Em 
março, portanto, acontece 
no dia 18, com participação 
de representantes das polícias 
militar e civil, guarda civil me-
tropolitana e Subprefeitura 
do Jabaquara. A população 
pode fazer denúncias e discu-
tir conservação e segurança 
local, além de acompanhar o 
encaminhamento de proble-
mas anteriores. O subprefeito 
Arnaldo Faria de Sá e o chefe 
de gabinete, Beto Mendes, es-
tarão no encontro. A reunião 
acontece na sede da Socieda-
de Amigos da Cidade Vargas, à 
Praça 20 de Setembro, 2 - fi nal 
da rua Onze de Fevereiro, nas 
proximidades da estação Ja-
baquara do metrô. 

Músico do Jabaquara participa de single de DJ Bruno Knauer
Thyago Furtado, morador 

do Jabaquara, é músico e 
está ganhando cada vez mais 

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

espaço na cena eletrônica. 
O destaque mais recente é 
sua participação no single At 

Least, do DJ Bruno 
Knauer,  já famoso na 
cena LGBTQI. 

 A faixa, inclusive, 
está na quinta sema-
na no TOP 30 do Guia 
Gay Brasil, e atual-
mente segura a 13ª 
posição do chart que 
mensura as músicas 
que mais bombam no 
meio e figura entre 
nomes como Pabllo 
Vittar e Anitta e Lady 
Gaga. 

Além disso, na 
plataforma Beatport, 
At Least atingiu a 
posição 51 no Top 

100 de vendas de seu gêne-
ro. De acordo com Thyago, a 
música surgiu há exatos dois 
anos com a ideia de ser uma 
música que emocionasse o 
público, mas que ao mesmo 
tempo tivesse peso musical e 
levasse o público a dançar. “É 
uma grande realização. Meu 
maior sonho se tornando 
realidade”, diz Knauer. 

Lançada pela gravadora 
inglesa Queen House Music, 
At Least fala sobre abraçar 
os desafios da vida mesmo 
quando se está perdido. 

A faixa mistura riffs or-
gânicos de guitarra com pia-
no eletrônico, até explo-
dir num drop tribal house, 
destaque para os assobios, 
que grudam na cabeça as-

sim que aparecem na faixa.
“Bruno criou a melodia 

e as batidas e me deixou 
responsável pelo arranjo 
vocal. Depois de escrever o 
primeiro verso, deixei a mú-
sica parada por um tempo 
até que um dia os assobios 
surgiram na minha cabeça”, 
conta Furtado, que já havia 
trabalhado com o produtor 
no EP Paranoia, lançado pela 
Sony Music em 2016. 

 Ouça At Least em to-
das as plataformas digitais:: 
https://open.spotify.com/
track/0PwvlGmAVAvcYaFx-
DzSvUq?si=oOQE23bJSM2a-
CLyeumP2PQ. O vídeo pode 
ser conferido em: https://
www.youtube.com/watch?-
v=bhmY7OfmDrg


