Tradicional pastelaria da região
muda de endereço mas mantém
sabores e estilo tradicional

A Escola Estadual Alberto Levy vai
fechar? Vizinhança está preocupada
com futuro da unidade
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Leroy terá megaloja em Congonhas
Desde 2017, a rede
Leroy Merlin venceu a
licitação para implantar
na área onde funcionavam os antigos hangares
da VASP, em Congonhas
(foto), uma mega loja.
Mas, até agora as obras
sequer tiveram início. A
rede foi a única interessada no processo. Segundo
a Infraero, as obras vão
começar até o ﬁnal desse
VENHA CONHECER
O MELHOR
PÃO DE MEL
DE SÃO PAULO!
APENAS
R$ 6,00

ESPETINHOS
A R$ 5!
DE SEGUNDA A SEXTA
PRONTO PRA CONSUMO

Agilidade e Rapidez

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

5677-8686
5677-8687
96860-7603
97358-8716

Tels.:
Cels.:

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

fados
◊ Ovos tru
s
◊ Crocante
,
s
◊ Branco
argo,
◊ Meio am
te
la
◊ Choco
o
em coraçã
◊ Diet
r),
(s/ açúca

ano. Nessa sexta, 12 de
abril, Congonhas completa 83 anos e uma série de
projetos marca o adensamento do entorno e o
incremento do comércio
satélite ao segundo aroporto mais movimentado
do país. Além da megaloja, há projetos de transporte, trânsito e até disputa por construção de
um shopping. P����� 5

OVOS AO LEITE

DIRETO DA FÁBRICA
75g - R$ 7,90
120g - R$ 12,90
250g - R$ 24,90
420g - R$ 36,90
700g - R$ 53,90
1 Kg - R$ 69,90

Loja Virtual: www.dimonechocolates
Av. .Pedro Bueno, 1368 - F: 5031-2254 e 5031-0869
R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474
Av. Mj. Sertório, 44 - República - F: 3129-9881

Sobaria

11 5084-8014
Restaurante e sorveteria.
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FESTA TE NOSSOS SER
CONTRA

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

Rua aurea 343 vila mariana
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Feiras livres voltam a espaço confinado Como escolher óculos
ideais
para
seu
rosto?
na Avenida José Maria Whitaker
Fim de semana também tem mutirão para poda e cuidados da Horta Comunitária da Saúde, na Rua Paracatu
As feiras livres promovidas
na Avenida José Maria Whitaker estão voltando ao espaço
conﬁnado. Hoje, dia 12, deve ser
retomada a realizada às sextas;
enquanto que a de sábado vai
levar uma semana a mais: só
volta para o recuo na semana
que vem, dia 20 de abril.
A informação foi conﬁrmada
pela Secretaria Municipal das
Subprefeituras. As feiras de terça (regular) e quarta (orgânica
noturna) já voltaram.
De acordo com SMSubs, a
demora se explica porque foi
necessária a realização de uma
readequação do tamanho das
barracas. A informação anterior
era de que estava sendo realizada uma checagem no cadastro
e TPU (Termo de Permissão de
Uso) dos feirantes, o que também é verdade.
Mas o fato é que, como
houve a criação de uma área
de convivência no espaço, com
implantação de bancos, passeios e canteiros de plantas, o
espaço destinado à implantação das barracas foi reduzido.
Recentemente, havia equipes
da Prefeitura fazendo cálculos
e demarcações de espaço no
piso. A feira realizada aos sábados tem maior número de
barracas e por isso demora mais
a ser reorganizada para adequação ao novo espaço.
O espaço conﬁnado na Avenida José Maria Whitaker foi
reformado entre dezembro de
2018 e março de 2019. Durante
as obras, os feirantes foram
deslocados para o leito carroçável da avenida e só agora estáo
retomando, aos poucos, o espaço original. Com investimento
de R$ 250 mil, foi construída

Mesmo com ﬁnal da reforma, feiras continuavam sendo promovidas no meio da avenida, com interdição parcial ao trânsito
uma área de convivência com
bancos, canteiros e passeios,
que acabou por ocupar parte
do espaço antes totalmente
destinado às feiras livres.
Feira noturna de orgânicos
A área foi oﬁcialmente entregue no dia 20 de março, com

a retomada da Feira Noturna de
Orgânicos, realizada todas as
quartas, das 17h às 21h.
A feira orgânica noturna,
aliás, agora tem caráter permanente e, além da oferta de
vários produtos sem agrotóxicos, conta com rodas de con-

CHAGAS CONSTRUÇÕES
Jucimar Chagas de Oliveira

• ELÉTRICA • HIDRÁULICA • PINTURA • TELHADO
•REFORMAS EM GERAL
• LAUDOS TÉCNICOS • PROJETOS • ART’S

Solicite um orçamento sem compromisso

11 96406-6519

chagasconstrucoes2018@gmail.com

Engenheiro Civil
CREA SP 5070336811

versa e outros eventos. No dia
3 de abril, por exemplo, houve
um encontro com a escritora
especializada em Saúde, Sonia
Hirsch, autora de 18 títulos
sobre alimentação natural e
medicinal, saúde da mulher e
das crianças, energia de vida na
concepção clássica.
Para conferir a agenda, siga
a página Feira Orgânica Noturna Saúde no Facebook e
também faça parte do grupo da
Horta Comunitária da Saúde, na
mesma rede social.
A área de feiras livres ﬁca na
Avenida José Maria Whitaker,
altura do número 1780, entre
alamedas dos Guatás e Avenida Afonso Mariano Fagundes,
na divisa entre Mirandópolis e
Planalto Paulista.
Mutirão da Horta
E por falar em Horta Comunitária da Saúde, é bom lembrar
que tem mutirão para cuidar
das plantas todo segundo domingo do mês, das 9h00 às
13h00 (exceção aos feriados e
datas especiais como dia das
Mães e dos Pais, ocasiões em
que o mutirão é adiado para o
próximo domingo ou outra data
a ser anunciada).
Nesse mês de abril, a agenda
do Mutirão prevê dois eventos
em seguida nesse domingo, 14
de abril. Na parte da manhã,
no horário regular (9h às 13h),
acontece a manutenção na
horta e, na parte da tarde, roda
de conversa sobre arborização
urbana.
A Horta Comunitária da
Saúde está aberta à participação de interessados e ﬁca na
Rua Paracatú, 66, ﬁnal da Rua
das Uvaias, próximo à estação
Saúde do metrô.

Escolher um par de óculos
nem sempre é uma tarefa
fácil. Hoje são tantas opções
de armações e lentes, que não
é raro não nos atentarmos
a todos os detalhes. Muitas
vezes, apenas a estética acaba
sendo o principal motivo de
escolha, mas levando só isso
em consideração, o resultado
ﬁnal pode ser comprometido.
Além de combinar com o
gosto pessoal, as armações
devem tem um bom encaixe
no rosto, respeitando as características físicas de cada
um, como por exemplo, um
rosto muito pequeno ou mais
largo, uma base nasal mais
alta ou mais baixa, bochechas
salientes, olhos juntos ou afastados, entre outros.
Encontrado um bom aro,
também é essencial cuidado
para a escolha das lentes. Um
bom proﬁssional poderá indicar aquelas que proporcionem
uma maior qualidade de visão
e o material mais recomendado para cada situação, assim
como os tratamentos que
podem ser aplicados nas lentes
(antirreﬂexo, ﬁltro de luz azul
violeta, coloração etc).
Para finalizar, medidas
bem tiradas e equipamentos

de última geração garantem
montagens precisas. Óculos
prontos e conferidos, é hora
do ajuste para que fiquem
alinhados de acordo com as
características físicas e bem
confortáveis.
Por isso é importante ter
uma boa assessoria ao fazer
os óculos. Na Ótica Kaizen,
os técnicos estão preparados
para dar todo tipo de orientação e assistência, pois tem
formação especifica na área
e experiência de mais de 10
anos. Todos os produtos são
cuidadosamente escolhidos,
e a loja conta com laboratório
de montagem próprio, que
garante maior agilidade na entrega dos óculos. Vá conhecer
a Ótica e Relojoaria Kaizen!
A Ótica Kaizen ﬁca na Avenida Jabaquara, 1826. Telefone: 2894-3834.

Saúde e Estética

•ESTÉTICA

Franja: a eterna queridinha
de todas as mulheres. Será?

Odontologia

CIRURGIÃO-DENTISTA

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

A atriz norteamericana
Dakota Johnson (fotos acima), conhecida pela série de
filmes “50 tons de cinza”, é
apenas uma das fãs do uso de
franjas. Já usou no estilo reto,
repicado, lateral, com cabelos
presos, mais longos ou de
comprimento médio.
A versatilidade desse tipo
de corte explica o fato de ter
tantas fãs pelo mundo. Houve
um tempo em que a franja saiu
de moda, ﬁcou com fama de
coisa antiga ou infantil. Mas,
as franjinhas sempre voltam.
Foram moda na cabeça de
Cleópatra e dos hippies dos
anos 70, de ícones infantis
como Xuxa no início da década
de 1980, mas voltaram com
tudo, para nunca mais sair de
moda, no início dos anos 1990
nos penteados de grandes
modelos internacionais das
passarelas.
“A franja é super democrática e permite mil possibilidades de compor um visual
moderno. Há cortes super
curtos, no meio da testa, outros fazendo curva quase nos
olhos, caindo lateralmente...
Tem aquela arredondada, que
cria um efeito harmônico com
o resto do penteado e, quando
se usa o cabelo preso, deixa
mechas charmosas na lateral”,
exempliﬁca Michelle Ceródio,

proﬁssional com mais de dez
anos de experiência em cortes
e coloração de cabelos.
“É possível ter franjas no
cabelo chanel, nos cabelos
cacheados, nos super longos,
com ou sem mecha”, complementa Rosemary Inoki, sócia de
Michelle na Cut&Color, salão na
região da Praça da Árvore.
Elas orientam que cada
formato de rosto pede um tipo
de franja. “Outra dica é que
geralmente a franja não ﬁca
tão bem em quem tem uma
testa de formato mais curto,
mas é sempre bom avaliar caso
a caso, garantir que a franja
combine com o restante do
corte e ﬁque em harmonia com
o próprio estilo da pessoa”,
diz Rose.
Ela ainda lembra que para
a franja emoldurar o rosto e
garantir esse visual moderno
é preciso cuidar dela. “Quem
tem franja precisa cortar com
mais frequência e saber escovar. Cuidar das pontas também
é essencial”, completa Michelle. Quem está pensando em
adotar franja ou acertar a já
existente pode buscar orientação com elas.
Rose Inoki e Michelle
Ceródio atendem com hora
marcada na Cut&Color Hair
R.Caramuru, 431 - Pça Árvore
Telefone: 2640-3660

• 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
PERIODONTIA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

}

CORRIJA SEU SORRISO!
R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

Nova técnica permite uso de aparelho
Resp. técnica: Dra. Alessandra
M. Takaki - CRO 72928
ortodôntico
“invísível”
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856
Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

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

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Casas de repouso

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

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
www.mtmodonto.com.br

Ótica

Serviço diferenciado
de assistência
com um simples
toque deObotão
nde o amor e oo
ism
proﬁssionalam
se encontr

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

R. dos Cambuis, 183

(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

Fone:
5017-8320
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•EDUCAÇÃO

Escola Alberto Levy pode ser fechada?
Um grupo de mães de alunos das escolas estaduais Professor Paulo Rossi e Rui Bloem,
localizadas em Mirandópolis,
foram procurar apoio na Assembleia Legislativa de São
Paulo. Elas denunciam que a
Secretaria de Estado da Educação está direcionando alunos
de outra escola tradicional da
região para lá e superlotando
as salas. O objetivo? Concentrar os alunos nas duas escolas
de Mirandópolis e fechar a outra unidade.
A Escola em questão é uma
das mais tradicionais da cidade: Alberto Levy, localizada
na Avenida Indianópolis, no
Planalto Paulista, esquina com
Alameda dos Guainumbis.
A notícia causou espanto
não só nos atuais alunos do
Levy, como é carinhosamente
conhecida a unidade, mas também em ex-alunos que integram grupos em redes sociais
na internet. Referência em
bons resultados na educação
pública ainda nos dias de hoje,
o Levy existe desde a década
de 1950.
O nome Professor Alberto Levy foi em homenagem
a um professor britânico que
chegou a ocupar cargo de vice
Cônsul na capital paulista e
envolveu-se em movimentos
políticos da época foi dado em
maio de 1954, por um decreto
estadual. Até então, a unidade
era conhecida apenas como
Colégio Estadual de Indianópolis.
Por lá passaram ﬁguras
como o ex-ministro da educação Renato Janine Ribeiro,
que contou em entrevista ter
tido aulas de latim e grego na
unidade, além de ﬁlosoﬁa com

a também conhecida Marilena
Chauí.
Secretaria nega
Procurada, a Secretaria
de Estado da Educação, por
meio da Diretoria Regional de
Ensino Centro Oeste, informou que as salas de aula das
escolas estaduais Rui Bloem e
Paulo Rossi atendem os alunos
dentro do módulo estabelecido pela Resolução SE nº 02, de
8 de janeiro de 2016.
E ainda garantiu que, em
relação a Escola Estadual Professor Alberto Levy, não existe
nenhum estudo para realizar
o fechamento da unidade. “A
escola atende nos três turnos
– manhã, tarde e noite – e as
atividades transcorrem dentro
da normalidade”, diz a nota.
Mas a desconﬁança continua forte. Há denúncias na comunidade de descaso com o
prédio e falta de professores.
Em 2015, o governo chegou
a anunciar que fecharia várias
unidades por todo o Estado,
o que causou greves e ocupações por alunos indignados.
O Governo recuou mas há
desconﬁança que o desmonte vem sendo feito de forma
pauliatina e por meio de medidas como o abandono dos
prédios, a não contratação de
professores e a transferência
ou não aceitação de matrículas.
É o que acredita o deputado estadual Carlos Giannazzi,
do Psol, que atua em educação e recebeu as mães de alunos na Assembleia Legislativa.
Giannazzi fez um duro discurso contra o governo.
“Já faz mais de quatro anos
que venho denunciando atitudes criminosas como essa. A

Secretaria da Educação fecha
escolas, salas e turnos à custa
da superlotação de outras unidades”, aﬁrmou o parlamentar, que levou o grupo de mães
ao plenário para dar conhecimento do apelo aos demais
deputados.
Giannazi ainda frisou que a
formação de turmas com mais
de 40 alunos é apenas um dos
sintomas da falta de ﬁnanciamento, que se reﬂete também
na deterioração dos prédios e
no escasso número de funcionários. “É muito difícil encontrarmos uma escola da rede
estadual com o módulo de servidores completo, principalmente os do quadro de apoio
escolar”, destacou.
Comprometendo-se a levar
o caso ao Ministério Público
e à Comissão de Educação da
Alesp, o líder do PSOL lamentou o comprometimento da
qualidade de ensino da Rui
Bloem, uma das escolas mais
bem pontuadas em avaliações
institucionais como o Sistema
de Avaliação de Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo (Saresp).
A. vizinhança da escola ainda tem outras desconﬁanças.
O Levy ocupa um quarteirão
inteiro do Planalto Paulista,
ao lado da antiga sede da DF
Vasconcelos. O prédio histórico, igualmente da década de
1940, está à venda pelo Creci,
entidade de classe pelo qual
foi comprado há oito anos,
mas nunca chegou a ser efetivamente ocupado ou reformado. A desconﬁança é de que
possa haver algum interesse
imobiliário na área formada
por esses dois quarteirões vizinhos.

Acima, foto antiga do Levy,
quando levava o nome de
Instituto Estadual de Educação,
de autoria de Renato Lisi. À
direita, imagem de satélite em
3D do Google Images mostra
os dois quarteiros do Planalto
onde estão o Levy e a antiga
sede da DF Vasconcelos

CONQUISTE SUA VAGA EM UMA
ESCOLA TÉCNICA GRATUITA!

BREVE
LANÇAMENTO

Perspectiva ilustrada da fachada. Imagem sujeita a alteração.

Foto do decorado de 61 m².

35 A 83 M2

Exatamente o
que precisa, onde
você deseja.

1 A 3 DORMS. + LAZER COMPLETO
RESIDENCIAL
MALL INTEGRADO

SÁBADO, 13/04, APROVEITE PARA DEGUSTAR AS DELÍCIAS DO BUFFET MEXICANO NO STAND. ESPERAMOS POR VOCÊ.

VISITE O STAND E DECORADO

A 300 M
DO METRÔ

RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO

FUTURA INTERMEDIAÇÃO

REALIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO E
FUTURA INTERMEDIAÇÃO

tel: 11 3181.7538
tangramconceicao.com.br

Projeto em aprovação/modiﬁcação na PMSP e está sujeito a alterações. O empreendimento só será comercializado após o registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis sob os termos da Lei n° 4.591/64. Futura Comercialização: T-Home Imóveis
Ltda. – Rua Loefgreen, 1.057 – 6° andar – Vila Clementino – São Paulo/SP. Tel.: (11) 5591-6000 – CRECI: J-27573. Anupam Negócios Imobiliários – Rua Groelândia, 405 – Jardim América – São Paulo/SP – Tel.: (11) 4210-0241 – CRECI: 29.008-J. Ibirajá Empreendimentos Imobiliários
SPE LTDA. – Rua Leofgreen, 1.057 – 6° andar – São Paulo/SP – (11) 5591-6000. Fonte Google Maps.
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Yokoyama: tradicional pastelaria de
Mirandópolis mudou de endereço
Muitos desavisados ainda
são pegos de surpresa. Ao
passar pela Rua Luis Góis, em
frente ao número 1151, percebem que o imóvel onde funcionava a Pastelaria Yokoyama foi demolido e em seu
lugar deve surgir um prédio!
Mas, o que aconteceu com
a tradicional pastelaria que
existe há mais de 50 anos?
Mudou de endereço. O pastel
sequinho e que garante aquele sabor tão paulistano, tão
típico das feiras livres, ainda
continua o mesmo. Mas a
sede mudou completamente.
Diferente do que acontecia na Luis Góis, a casa agora
tem estacionamento com
quatro vagas próprias, ar condicionado, banheiro e entrada
com acessibilidade para cadeirantes e salão mais amplo

e espaçoso. Desde novembro
do ano passado, a Yokoyama
está na Avenida Dr. Altino
Arantes, 352, a poucos minutos de seu endereço antigo.
A equipe é a de sempre,
pronta para preparar os saborosos salgados que ﬁzeram
a fama da casa ao longo de
todas essas décadas. Abre
de terça-feira a Domingo, das

10h30 às 22h00.
Isso quer dizer que não é
preciso esperar a feira livre do
bairro para curtir um pastel de
carne com ovo acompanhado
de um bom caldo de cana.
E pode jogar um molho de
pimenta, se curtir.
São 25 sabores, todos com
um ingrediente especial que
torna o pastel tão famoso:

Promoções de Abril
Na compra de 02 pizzas
grandes de qualquer sabor
ganhe refrigerante de 1,5l

Pizzas Mozarela e Calabresa

R$ 35

Fones: 5589-3582│2577-4043│9 6484 -9772
Rua Oriçanga, 40 - Chácara Inglesa

c . o . n . f . e . i . t . a . r . i . a
Bolos Doces e Salgados

Ovos de Páscoa
◊ AO LEITE ◊ TRUFADO ◊ RECHEADO

a massa, que depois de preparada no óleo bem quente
chega à mesa bem sequinha
e crocante.
Entre as pedidas salgadas,
há aquelas sem carne, como a
de palmito picado com molho
branco, de queijo branco, de
milho com catupiry ou escarola. Tem aqueles clássicos
da feira: bauru, pizza, frango
com catupiry, palmito com
camarão, à moda ( presunto
picado, tomate, cebola, muçarela e ovo estalado)... O de
palmito com Atum e o de Catupiry com Muçarela também
têm seus fãs, assim como o de
calabresa , que vem recheado
com a calabresa moída, muçarela e vinagrete
Outra dica que combina
com a época é o caprichado
pastel de Bacalhau, em que
ele vem refogado com azeitonas. Para encerrar, chame um
dos sabores doces: Chocolate;
Romeu e Julieta; Banana; ou
Doce de leite.
Para além dos pasteis, a
casa oferece vários outros tipos de salgados, esﬁhas abertas e fechadas e pizzas. Para
beber, tem também refrecos,
sucos e refrigerantes em lata
e cervejas.
A Yokoyama Pastelaria
também faz delivery - peça
pelos telefones: 2578-5070 ou
2275-5557, em área próxima à
unidade.
Tem também outra unidade tradicional na Aclimação:
Lins de Vasconcelos, 1365.
Telefone: 3207-9613. Essa abre
de segunda a sábado, das
9h30 às 21h30.

OVOS AO LEITE

100g
350g
500g
800g

R$ 17,00
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 75,00

Temos

também

UFADOS
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R.Carneiro da Cunha, 229 - Saúde

Tel. 5071-7207

DELIVERY
PIZZAS
A partir das 18h

Massas, Carnes,
Peixes, Frangos
De terça a domingo, das 11h00 às 22h45
R.Pirituba, 121B - Fones: 5594-8446 e 5594-8025
9 5815-9667

VENHA !
RIR
CONFE S EM
KU
TEISHO NTES
DIFERE OS
T
FORMA

A autêntica
culinária japonesa,
preparada por sushimen
vindos dos melhores
restaurantes de São Paulo
• Rodízio • A la Carte • Sushi Bar

• Temakis • Teishokus • Combinados

Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 515
(próximo ao metrô Conceição)

Telefone: 2305-2743

Almoço - Segunda a Sábado,
das 11h30 às 16h
Jantar - Terça a Sábado,
das 18h30 às 22h

Páscoa - Semana Santa
Diversos pratos com frutos do mar! Venha celebrar

E NESSE DOMINGO, 14/04,
VENHA TORCER PELO SEU
TIME DO CORAÇÃO NA FINAL

E mais:

DO PAULISTÃO - AO VIVO

CAIPIRINHA
EM DOBRO,

DE SEGUNDA
A QUINTA

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
♫
♪
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Metrô reapresenta licitação para
concessão do Terminal Ana Rosa
Em agosto de 2017, o metrô anunciou que pretendia
repassar à iniciativa privada 15
terminais de ônibus integrados
a estações das linhas 1 Azul e 3
Vermelha por um período de 40
anos. Entre eles, o terminal Ana
Rosa, onde a empresa concessionária poderia construir edifício de uso comercial, shopping
ou qualquer outro empreendimento de interesse.
Mas, depois de questionamentos do Tribunal de Contas da União, em março desse
ano finalmente a Companhia
anunciou a desistência daquele
edital. Entretanto, na semana
passada, o metrô republicou o
edital, retirando dois terminais
da Barra Funda que faziam parte
da proposta anterior.
Mas, o Ana Rosa continua lá.
Pela proposta, o terminal, que
tem cerca de 4 mil metros quadrados de área de concessão,
poderá ter área edificável de
2.500 metros quadrados.
Ganha a licitação a empresa
ou grupo que oferecer proposta
maior pela concessão. O prazo

para apresentar as propostas
é de 23 de Maio. A empresa
vencedora precisará repassar ao
metrô, além desse valor inicial
de outorga, o valor mensal de
R$ 885 mil ou 8% sobre o faturamento mensal com o negócio
implantado - o que for maior.
O Metrô alega que somente
com a exploração comercial dos
espaços internos dos terminais
e aproveitamento do espaço
aéreo do terminal Ana Rosa e
outros seis (Santana, Patriarca
norte, Vila Matilde norte, Carrão
norte, Tatuapé norte e Tatuapé
sul) haverá incremento de receitas acessórias estimadas em
torno de R$ 3,7 milhões por ano.
Essas estações poderão ter
uso misto, com apartamentos
residenciais locáveis nos andares mais altos, salas comerciais
nos médios, lojas e espaços de
convivência e alimentação nos
inferiores.
Nesses sete terminais ediﬁcáveis, o projeto permite uma
área mínima de construção
de aproximadamente 85 mil
metros quadrados e prevê um

investimento mínimo de R$ 270
milhões.
Ainda não é possível saber
quais os planos para o terminal
Ana Rosa, já que, de acordo
com o metrô, caberá ao futuro
concessionário identiﬁcar o potencial mercadológico de cada
empreendimento de acordo
com as características de cada
região e terminal. Pela estação
Ana Rosa do metrô, circulam
aproximdamente 40 mil pessoas
por dia.
Histórico
Na virada do milênio, a estação Santa Cruz do Metrô tinha
várias baias em um terminal de
ônibus anexo, onde várias linhas
faziam ponto final. A área foi
cedida à iniciativa privada, que
construiu no local um shopping
center. Os ônibus tiveram que
sair dali e passaram a ocupar
ruas próximas, tornando o trânsito e a fluidez, inclusive de
pedestres, muito mais caótica.
O anúncio feito pelo governo, entretanto, é de que os
terminais de ônibus continuarão
operando, ou seja, diferente do
que ocorreu com o Shopping na
estação Santa Cruz, não haverá
construção que elimine as baias
e pontos de ônibus existentes
no terminal.
A ideia é que o vencedor da
concessão construa um prédio
sobre o terminal. O edital completo pode ser conferido em
https://bit.ly/2GaKDzI.

AQUI
NO SEU
BAIRRO

Sr. Mario

alegrando o piquenique na Cora.

Um lugar para morar. Um presente para viver.
CORA IPIRANGA
R. ANTÔNIO MARCONDES, 427
SÃO PAULO/SP

11 2500.0800
CORARESIDENCIAL.COM.BR

AGENDE SUA VISITA

•URBANISMO

Congonhas vai ter megaloja de construção
No segundo semestre de
2017, a Infraero abriu processo para conceder à iniciativa
privada uma área imensa junto
ao Aeroporto de Congonhas. A
ideia era que alguma empresa
se interessasse em implantar
ali algum grande empreendimento comercial, como um
shopping, hipermercado ou
megaloja.
A licitação para explorar
comercialmente a área, que no
passado abrigou hangares da
existem VASP (Viações Aéreas
São Paulo) foi vencida pela empresa Leroy Merlin, que já conta
com outras lojas de grande
porte espalhadas em diferentes
bairros da cidade, no ramo de
produtos de construção, decoração e reforma.
Mas, isso já foi há um ano e
meio e até agora não há sinais
de obra no local. De acordo
com a Infraero, o contrato de
concessão da área foi assinado
em 2 de outubro de 2017, sendo
efetivada a entrega da área e
início do contrato nesta data.
Mas, a empresa explica, o

cronograma de implantação
apresentado pela empresa Megahouses Empreendimento
Imobiliário SPE S/A (Leroy Merlin e Creative) sofreu alterações
devido à etapa de aprovações
dos projetos junto à Prefeitura
Municipal de São Paulo.
Por isso, um novo cronograma foi aprovado. Agora, ainda
de acordo com a Infraero, o projeto está na fase de aprovação,
com previsão de início das obras
até dezembro desse ano e início
das operações em até 34 meses.
A concessão
Na área concedida funcionavam os antigos galpões da
VASP, empresa aérea que faliu. A Viação Aérea São Paulo
foi criada em 1933 – três anos
antes da abertura do próprio
Aeroporto de Congonhas – e
faliu em 2005. Desde então, os
galpões representam uma área
abandonada, que durante muito
tempo ﬁcou repleta de carcaças
de aeronaves.
Já se tentou o leilão do espaço antes, mas imbroglios judiciais impediram que a concessão

se efetivasse.
O prazo da concessão será
de 300 meses (25 anos) e o
preço básico inicial estabelecido
no edital era de R$ 40 milhões,
valor que poderá ser parcelado
em até três vezes após a assinatura do contrato, sendo R$ 20
milhões até o décimo dia útil; R$
10 milhões em até 12 meses e o
restante em até 24 meses.
Como a Leroy foi a única
interessada, o contrato seguiu
exatamente essas condições.
“Além da localização privilegiada, a proposta da megaloja
pretende aproveitar o potencial
do negócio para oferecer opções de serviços à comunidade
local, passageiros e usuários do
aeroporto, que poderão contar
com um centro de compras e
serviços”, havia declarado o
presidente da Infraero, Antônio
Claret de Oliveira, à época da
licitação
Outros projetos
A região vizinha ao Aeroporto de Congonhas, que nesse 12
de abril comemora seus 83 anos,
está em intensa modiﬁcação e

adensamento.
O próprio aeroporto passou
por várias alterações recentes
e até o aumento de pousos e
decolagens foi autorizado, além
de reformas internas, ampliação
do estacionamento, modernização do parque comercial,
implantação de nova passarela
na Avenida Washington Luis e
criação de praça também com
espaços comerciais junto a ela.
Ao longo da mesma avenida, está em construção a linha
Ouro em Monotrilho do Metrô

que, embora tenha sido iniciada
com expectativa de inauguração
para antes da Copa de 2014, está
em obras até agora e ainda sem
previsão de inauguração. A linha
vai permitir a conexão do Aeroporto com a malha metroviária
da cidade.
Também nas proximidades
do Aeroporto, há um projeto
para construir um novo shopping center, na área atualmente
ocupada pela Cruz Vermelha.
Há, entretanto, resistências à
proposta, por parte de vizinhos

da Sociedade Amigos do Planalto Paulista, bairro exclusivamente residencial, e também
de urbanistas e políticos: o vereador Gilberto Natalini (PV) já
apresentou projeto para que o
espaço, na verdade, seja transformado em parque público. O
novo shopping seria construído
pelo Grupo Iguatemi, mas
Além desse valor, o processo
prevê um preço mínimo mensal de R$ 380 mil e 3% sobre o
faturamento bruto mensal do
concessionário.
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•TERCEIRA IDADE

•ACONTECE

Ana Rosa tem
ambulatório
de acupuntura
nas mãos

Cata Bagulho
Vila Mariana

O Centro de Estudos e Pesquisas Atitude de Viver , que
conta com licença da Koryo
Hand Therapy Instituto Seoul
Korea para ministrar cursos da
técnica Koryo Sooji Chim, conta
com um ambulatório de atendimento de acupuntura nas mãos
Koryo Sooji Chim está em funcionamento todos os sábados, das
9h às 12h.Os atendimentos são
feitos por alunos do nível avançado, com supervisão do professor Alexandre Gameiro. O paciente paga apenas uma taxa de
atendimento de R$ 25. O CEPAV
– Centro de Estudos e Pesquisa
Atitude de Viver – ﬁca no Largo
Ana Rosa, 29, conjunto 102,
na Vila Mariana. F: 5083-8535.

Vans Day: customize
seu tênis

Nesse sábado, 13, das 15h
às 21h, o artista plástico Lucas
estará customizando tênis
da marca Vans para quem
comprar uma unidade na loja
World Tenis do Plaza Sul Shoppingde Paula irá personalizar
seu tênis com técnicas de graﬁtes de forma única!

Cata Bagulho
Jabaquara

A Subprefeitura do Jabaquara realiza no próximo sábado, dia 13 de abril, a Operação
Cata-Bagulho estará em várias
vias da Vila Fachini, com a
Rodovia dos Imigrantes como
limite. A planilha, entretanto,
não traz informações sobre a
área atendida no sábado seguinte, dia 20 de abril. A lista
completa, que inclui a programação do ano todo, está em:
bit.ly/2NlJMPS.

A Subprefeitura Vila Mariana realiza no sábado, dia 13 de
abril, a Operação Cata-Bagulho
na região da Vila Mariana, Ibirapuera. As equipes percorrerão
Ruas Contidas no Hexágono:
Av. Pedro Alvares Cabral, Av. IV
Centenário, Av. República do
Líbano, Av. Helio Pelegrino, Av.
Santo Amaro, Av. Brigadeiro Luis
Antonio . Na semana seguinte,
20 de abril, estarão na região
do Ibirapuera, Ruas Contidas no
Hexágono: Av. IV Centenário, Av.
Ibirapuera, Av. Helio Pelegrino,
Av. Santo Amaro, Av. dos Bandeirantes .

Voluntários para
tratar dor

A Clínica de Dor da Unifesp
está recrutando voluntários
para participarem de pesquisa para tratamento da
dor neuropática localizada
(dor decorrente de lesão de
nervo como, por exemplo, a
neuralgia pós-herpética ou
pós-trauma). Os interessados,
que devem ser moradores
de São Paulo ou Grande São
Paulo, precisam entrar em
contato com Simone, pelo
telefone (11) 5576-4848, ramal
17006, no horário das 13h30 às
16h para agendar avaliação.

Atividade física

grátis no Plaza Sul

O projeto PLAZA + SAÚDE
reúne alongamento, dança e
circuito, às segundas e quartas-feiras, das 9h às 10h, no G4 – estacionamento descoberto - sob
coordenação esportiva dos professores da Monday Academia.
As inscrições para participação
ainda estão abertas e podem
ser realizadas diretamente na
administração. Limitado a 50
clientes por aula.

Programação para terceira idade na
Paulista destaca atividades de bem-estar
O Sesc Avenida Paulista
promove entre os meses de
abril e maio uma programação
voltada para promoção da saúde e bem-estar dos idosos. De 17
de abril a 15 de maio, sempre às
quartas, acontece o workshop
de Automassagem, técnica que
proporciona diversos benefícios
por meio do toque, aliviando
tensões, dores e ansiedade. Já
no período de 13 a 25 de abril,
em diferentes dias da semana,
acontece a oﬁcina teórico-prática de Tratamentos Terapêuticos
para idosos, dividida em dois
temas e que abrange também
familiares e cuidadores. Na atividade orientada pela terapeuta
holística Sandra Costa, são
abordados assuntos como autoestima, depressão, e diversos
tratamentos naturais. Ambas
oficinas são gratuitas e para
participar basta retirar ingressos

com meia hora de antecedência.
AUTOMASSAGEM
A oﬁcina tem como objetivo
ensinar e promover a automassagem entre os idosos,
utilizando diversas técnicas
de massagens de uma forma
prática, dinâmica e autodidata.
A pele quando massageada
produz estimulações nervosas
que conduzem informações ao
cérebro, gerando sensações de
relaxamento, alívio das dores,
redução do estresse, diminuição
da ansiedade, aumento da imunidade, maior disposição, além
de calma e bem-estar. Utilizada
como técnica de prevenção e
promoção de saúde dos idosos,
a automassagem tem características de aliviar as dores, o
estresse, diminuir o cansaço do
dia-a-dia e promover o toque.
Quando: de 17 de abril a 15 de
maio. Horários: das 12h às 13h e

das 13h às 14h (quartas). Onde:
Corpo I (10º andar)
TRATAMENTOS
TERAPÊUTICIOS
Além de auxiliar a terceira
idade, a oficina orienta também cuidadores e familiares de
idosos na busca do bem-estar e
promoção da saúde por meio
de tratamentos naturais. Na atividade são abordados diversos
temas sobre práticas saudáveis
e demonstradas diversas técnicas complementares e efetivas
que visam proporcionar equilíbrio físico, mental, emocional e
social dos idosos. Com o passar
do tempo, a população desta
faixa etária tem-se uma perda
signiﬁcativa de algumas capacidades, tais como: ﬂexibilidade,
equilíbrio, coordenação motora,
força, além de uma grande perda da massa muscular e óssea,
resultando assim em um aumen-

to da gordura corporal e vários
problemas de saúde. O objetivo
do tratamento terapêutico é o
de inibir a evolução dos problemas, recuperar a qualidade de
vida e proporcionar a prevenção
e manutenção da saúde em
todos os níveis. As técnicas que
fazem parte dos tratamentos
terapêuticos mais con hecidos
são milenares e modernas,
naturais e proporcionam harmonia, equilíbrio, bem-estar e
autoconhecimento.
Conﬁra a programação completa em nosso site: jornalzonasul.com.br
SERVIÇO
OFICINAS TERAPÊUTICAS E
AUTOMASSAGEM PARA IDOSO.
Quando: abril e maio de 2019.
Grátis – retirada de ingressos
com meia hora de antecedência
O Sesc ﬁca na Avenida Paulista, 119. Fone: 3170-0800.

Plaza Sul Shopping recebe Encontro Internacional
de Colecionadores de Camisa de Futebol, dia 13
No sábado, dia 13 de abril,
o Plaza Sul Shopping recebe o
evento Camiseiros - Encontro
Internacional de Colecionadores de Camisa de Futebol,
que reúne colecionadores de
todo Brasil e de alguns países
da América do Sul. Os participantes estarão reunidos no
Parque do Plaza, no piso P2 do
empreendimento, onde serão
expostas mais de 600 camisas
de times e seleções do mundo
todo.
O propósito do encontro é

reunir desde os colecionadores
mais fanáticos até os apreciadores dessas relíquias, incentivar
as trocas de camisas, estreitar
contatos e estimular amizades.
Além disso, o evento irá abordar
os aspectos históricos relacionados às camisas utilizadas pelos clubes e seleções do mundo
todo. É vedada a comercialização de itens durante o evento.
“Temos realizado diversos
eventos que tornaram o Plaza
Sul um local de encontro e
diferentes experiências para

nossos frequentadores. Em
relação a bem-estar e esportes, por exemplo, realizamos
debates quinzenais no Fut-Encontro, temos mensalmente
o Terraço do Plaza, além das
atividades semanais do Plaza +
Saúde. O “Camiseiros” é mais
uma oportunidade para recebermos nossos clientes e interagirmos de forma inédita em
shoppings de São Paulo, além
de oferecer uma experiência
memorável para quem gosta de
esportes.” aﬁrma Fabio Segura,

Superintendente do Plaza Sul
Shopping.
Serviço:
Camiseiros - Encontro Internacional de Colecionadores
de Camisa de Futebol Local:
Parque do Plaza – Piso P2 Data
e horário: 13 de abril, das 10h às
22h Gratuito
O Plaza Sul Shopping ﬁca na
Praça Leonor Kaupa, 100 - Jardim da Saúde. Telefone: 40037220. Site: www.plazasulshopping.com.br ; www.instagram.
com/plazasulshopping

C L A S S I F I C A D O S
BALANÇOS
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.

Dra. ZITA MINIERI especialista em direito
previdenciário, direito cível
e mediação e 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)
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BALANÇO PATRIMONIAL MINISTÉRIO JEAME
CNPJ 60.557.204/0001-50
ATIVO
DOMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
DISPONÍVEL
538.020,79 RECEITAS
296.664,86
CONVÊNIOS. ACORDOS E AJUSTES
0,00 DOAÇÕES RECEBIDAS
FINANCEIRAS
21.528,60
DESPESAS ANTECIPADAS
0.00
NÃO OPERACIONAIS
45.200,00
OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE 1.400,45 (=) RECEITA BRUTA
364.393,46
VALORES A RECEBER NO LONGO PRAZO
0,00 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
276.113,67
BENS IMÓVEIS
0,00 (-) DESPESAS FINANCEIRAS
5.228,19
0,00
INVESTIMENTOS
0,00 (-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
(=)
SUPEARVIT
OPERACIONAL
281.341,86
IMOBILIZADO
73.900,27
83.051,60
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 71.875,76 (=) SUPEARVIT DO EXERCÍCIO
DEMONTRAÇÃO DO SUPERÁVIT ACUMULADO
OUTROS ATIVOS PERMANENTES
98,96 SUPERÁVIT EXERCÍCIO ANTERIOR
443.541,23
TOTAL DO ATIVO
541.544,71 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
83.051,60
PASSIVO
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES
98,96
526.691,79
FORNECEDORES
0,00 SUPERÁVIT ACUMULADO
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE
TÍTULOS A PAGAR
10.000,00
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
4.852,92
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
0,00 FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00
SÃO PAULO, 12 DE ABRIL DE 2019
SUPERAVIT ACUMULADO
526,691,79 MINITÉRIO JEAME - PRESIDENTE: REGINA MEIRE DO NASCIMENTO
TOTAL PASSIVO
541.544,71 EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO - CRC-1SP 221344/0-2

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS

Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a Vós peço pelo amor de Deus atendei o
meu pedido. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a Vós peço pelo sangue que Jesus
derramou o meu pedido. Pelas gotas de suor que do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu
senhor Jesus Cristo, que a Vossa proteção me Cubra, com o vossos braços me guarde no Vosso
Coração e me proteja com os Vossos Olhos. Oh! Jesus de Bondade. Vós sois meu advogado na vida
e na morte, atendei os meus pedidos e livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segui os meus
inimigos, que os olhos do mal não me vejam, cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 Almas
Benditas, sabidas e entendidas, se me ﬁzerem alcançar estas graças (pedem-se as graças), ﬁcarei
devoto de vós, mandarei publicar esta oração, mandando também rezar uma missa. Rezam-se 13
Pai Nosso e 13 Ave Marias. S.S.G.

SIMPATIA

No lugar mais alto que sua cabeça,
acender 3 velas brancas em um prato com
água e açúcar para os 3 anjos protetores.
Fazer um pedido e em 3 dias alcançará
a graça. Publicar no 3º dia e observe
o que acontecerá no 4º dia. G.L.O

IMÓVEIS
IMÓVEIS

LOCAÇÃO
CASA COMERCIAL 200M
METRÔ PÇA ÁRVORE
7 salas, cozinha, 3 WC´s,
área de serviço, garagem.
Disponível para venda.
R$ 3.800,00
Rua Gravi, 41 chaves n0 79
F: 5589-8181 / 98431-7097

CASA PRÓXIMA AO
METRÔ SAÚDE
Parte de baixo com 1 quarto,
sala, cozinha, área de
serviço, sem vaga,
Rua Alacatrazes, 214
F: 5589-8181 / 98431-7097

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020
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Onix Imóveis
APtO AO lAdO AV. ótImO SOBRAdO, A 5
Bq. SAúdE R$ 350 mIl mIn. A Pé dO mEtRô
Apartamento muito bem localizado, 1 dormitório amplo, sala
2 ambientes, cozinha, banheiro,
área de serviço e garagem. Otima oportunidade. REF.:04-3587

APtO cOncEIçãO “
BOcA dO mEtRô”
R$ 235 mIl

cOncEIçãO Só R$450 mIl

ótImO SOBRAdO mEtRô
R$ 850 mIl

Jabaquara, 3 DORMITÓRIOS,
SUÍTE, sala 2 ambs, lav, coz.
2 dorms c/ arms, sala p/ 2
Muito bem localizado com
ambs, terraço, AS, garagem. dormitório, sala, cozinha com com arms, qtal com churrasqueira, lavanderia , AS e 3
Muito bem localizado, próximo armários, banheiro, condomívagas de gar. com portão
a todo comércio local, agende nio baixo só R$ 180,00. Ótimo
automático.
REF.: 08-3636
uma visita!. REF.: 11-3728
negócio! Ref 09-3706

cASA téRREA mEtRô SOBRAdO PROx. mEtRô APtO BOcA dO mEtRô
cOncEIçãO–R$ 480 mIl
R$ 400 mIl
JABAqUARA R$ 650 mIl
OPOrTUNidade, Ótima localização, com 2 dormitórios, sala
2 ambientes, cozinha, área de
serviço, qtal, dependência de
empregada e 2 vagas de garagem, p/ reforma. REF.: 04-3773

Na Cidade Vargas com 3 dor2 dormitórios, suíte, com
ms, sala 2 ambientes, cozinha armários, sala, cozinha com
com forno a lenha, lavanderia
e 4 vagas de garagem. Ótimo armários, 2 banheiros lazer
com piscina, churrasqueira,
investimento para locação.
REF.: 11-3732
salão de festas. Ref 08-3702

ExcElEntE cASA
SOBRAdO mEtRô
tERREA PROx. mEtRô
JABAqUARA cIdAdE
R$ 1.150 mIl
VARGAS R$ 1.200 mIl

V. Guarani, p/ res/com, 3 stes,
lav, 2 amplas salas, coz, dep.
emp, depósito,, gar. cob. p/ 5
autos,qtal e entr. lat. Rua tranquila, próx. Metrô.REF.: 01-3744

SOBRAdO
mEtRô SãO JUdAS
R$ 690 mIl

creci-54.089

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

cASA téRREA VIlA
GUARAnI R$ 510 mIl

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br

tERREnO c/cASA
téRREA R$ 500 mIl

ótImO SOBRAdO
VIlA GUARAnI
R$ 530 mIl - mEtRô

2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozinha, lavanderia
e vaga de garagem. Otima
oportunidade para sair do
aluguel! REF.: 08-3676

dorms, 2 suítes, closet, amplo com 2 dormitórios, sala am2 dormitórios, armários, sala
tórios, sala, cozinha, vaga de living, lavabo, coz. planejada, pliada pelo terceiro dormitório, 2 ambientes, cozinha com
sala com sacada, cozinha
AS,
entrada
lateral
e
2
vagas
armários,
reformado, condogaragem, bom para residência
de gars cobertas com portão planejada, vaga de gar, muito mínio R$ 250,00. Muito bom
ou comercio. REF.: 11-3724
automatizado. Ref 10-3665 bem localizado. REF.:05-3659
negócio. REF.: 05-3651

cASA téRREA
SOBRAdO mEtRô
JABAqUARA cIdAdE JABAqUARA R$ 400 mIl
( PARA REndA)
VARGAS R$ 750mIl

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 Prox. Metrô Jabaquara, imóvel
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ com duas moradias e 2 vagas
arms, despensa, dep. emp, gar. de garagem. Muito bom para
investimento, fácil locação.
c/ 2 vagas cobertas c/ portão
REF.: 08-3613
automático. REF.:04-3759

PLANTÃO 24HS.
Rua das Rosas, 266
Mirandópolis, SP.
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

BElA cASA téRREA
R$ 470 mIl - mEtRô
JABAqUARA

Bairro residencial, casa aconchegante,2 dorms, banh, sala, coz,
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas
e jardim. Muito bem localizado!
Fácil acesso! REF. 05-3065

APtO mEtRô
Só R$ 350 mIl

SOBRAdO 3 dORmS
JABAqUARA R$ 550 mIl

CASA TÉRREA
Jd. PRUdêncIA
R$ 450 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

lIndO APtO REFORmAdO
AO lAdO mEtRô
R$ 600 mIl

APtO JABAqUARA
R$ 400 mIl

ExcElEntE APtO
PAUlIStA R$ 690 mIl

lIndO APtO R$ 348 mIl
REFORmAdO

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

PtO PAUlIStA/ ExcEl.
cASA téRREA

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

APtO REFORmAdO
BElO SOBRAdO
JABAqUARA R$ 315 mIl REFORmAdO R$ 750 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

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

Próx. metrô, EXCELENTE
3 dormitórios, suíte, sala 2
Todo reformado, à 5 min.
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU- ambientes c/ sacada , cozinha, Do Metrô, 2 dormitórios com
ÍTE, repleto de arms, sala c/
dependencia de empregada
armários, sala 2 ambientes,
sacada, cozinha americana c/ e area de serviço, 3 vagas de cozinha com armários, 60 m2
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. garagem, lazer etc . Ótima
úteis e vaga livre, Visite hoje!
para auto. REF.: 07-3318
oportunidade! REF.:01-2975
REF.: 04-3229

SOBRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRô cOncEIçãO
R$ 440 mIl

APtO mEtRô
cASA téRREA POR
JABAqUARA R$ 685 mIl R$ 375 mIl V. GUARAnI

REFORMADO, com 3 dorms 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 local. Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

EXCELENTE NEGÓCIO !
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha
Próx. À Acad. Classe A c/ 2 ótimos com Arms, lavand, ensolaradorms com arms, sala coz. ampla,
2 banh, quarto de emp. vagas de do, lazer completo e garagem
para 2 autos. Òtimo custo
gar. cobertas, ótima localização.
benefício. REF.:71-3072
REF.: 06-3493

cASA téRREA – cIdAdE SOBRADO - JABAQUARA EXCELENTE SOBRADO
R$ 550 MIL
V. GUARANI R$ 850 mIl
VARGAS R$ 830 mIl

3 dorms, suíte, arms, 2 salas
3 suítes,sala grande, coz.
Terreno com 13 de frente e
modernas, terraço fechado
planejada, repleto de arms,
480 m2 , 3 DORMITÓRIOS,
SALA, cozinha, lavanderia em vidro, acabto. refinado, lav, escritório, lav, qtal c/ churr, 200
qtal, area verde nos fundos, m2 de AU,2 vgs de automóvel,
, quintal, edícula , piscina e
coz. planejada, dep. emp. e belíssimo acabamento em rua
5 vagas de gar. Localização
2 vagas gar. REF 03-3448
tranquila. REF.: 93-3124
privilegiada. REF.: 09-3038

tERREnO dE 640 m2
mEtRô JABAqUARA
R$ 1.180 mIl

APTO “REFORMADO”
cASA téRREA
V. GUARAnI R$ 420 mIl JABAQUARA R$ 480 mIl
2 dormitórios, sala, cozinha,

A duas quadras do Metrô, Excel. lo- lavanderia e 3 vagas de garacaliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala
gem. Ótimo terreno muito bem
ampla, copa, coz, vaga p/ vários
autos, enorme qtal. Oportunidade localizado, oportunidade para
investimento. REF.: 02-2963
p/ investimento! REF.: 08-3534

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

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

ImóveIs

FONE: 3479-0801
99488-3594

BElíSSImO SOBRAdO
mEtRô - JABAqUARA
“R$ 800 mIl”

2 dormitórios c/ arms, sala Oportunidade, muito bem loca- Terreno de 750 m2, casa c/ 3
2 ambs, coz. com arms, AS, lizado com 3 dormitórios, sala, dormitórios , sala , copa, coz,
vaga de gar, playground, salão cozinha, quintal, terraço com lavand, 7 vagas de garagem.
Aceita imóvel casa ou apto.
de festas, portaria 24 horas, churrasqueira, jardim e duas
prox. comercio e mercados. vagas de garagem. URGENTE “URGENTE” Otima oportunidade. Ref 09- 2622
REF : 02-3610
REF.: 05-3512

SOBRAdO VIlA GUARAnI BElíSSImO SOBRAdO REFORmAdO BElíSSImO APtO BOcA dO mEtRô
R$ 800 mIl - cId. VARGAS APtO Só R$ 400 mIl
cOncEIçãO (BcO ItAú)
R$ 650 mIl
TODO REFORMADO, com 3 Próximo ao Metrô Jabaquara,
Só R$ 340 mIl
Ótima localização! 2 dormi-

REMAX

SOBRAdO dE VIlA
cASA téRREA – VIlA StA
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE cAtARInA R$ 460 mIl

Muito bonito, 2 dormitórios,
Òtimo terreno 10 x 50, plano,
2 dormitórios, sala de estar, Otimo apto com 2 dormitórios, Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
suíte com armários, terraço, jantar, cozinha, quarto de em- sendo 1 suite, sala 2 ambien- 1 suíte, terraço, copa/cozinha
com casa térrea antiga com
3 dormitórios, sala ampla,
sala 2 ambientes, cozinha
3 dormitórios sala, cozinha ,
pregada, lavanderia, quintal ,
tes com sacada, cozinha,
com armários, jardim de
cozinha, banheiros,lavanderia
quintal, edícula, varias vagas com armarios, quintal, area de 6 vagas de garagem , terreno lavanderia , banheiros, vaga inverno, lavabo, quintal com
, quintal e garagem para 2
de garagem, oportunidade de serviço, garagem com portão
de 10 x 25. Oportunidade .
de garagem e lazer. Preço
churrasqueira, 4 vagas de automóveis em um terreno de
automatico. REF.: 04-3634
investimento!. REF:05-3397.
REF.: 10-1181
de ocasião. Ref .:07-3525
garagem.Ref.: 15-2959
5x30. Ref 06-5000

raridade Otima localização,
2 dormitórios, sala , cozinha, Bem próx. ao Metrô .2 dorqtal, dep. emp, entrada lateral mitórios , + 2 dormitórios na
e duas vagas de garagem. Próx. parte de baixo, sala, coz, 2
banhs, quarto de emp. e 2
ao comércio local, excelente
vagas de gar. REF.: 05-3412
moradia. REF.: 08-3683

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

5588-3366/5588-4423

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

APtO PRóx. mEtRô URGEntE - APtO mEtRô APtO PROx. mEtRô
cASA téRREA PRóx.
JABAqUARA $ 370 mIl JABAqUARA R$ 260 mIl JABAqUARA Só R$ 280 mIl mEtRO Só R$ 680 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

APTO PARAÍSO
APTO METRÔ VILA MARIANA
REFORMADO - 70 M2 AU

AP. PARAÍSO
100 M² AU
2 dormitórios, sala 2 ambientes em L, dependência de
empregada, 2 banheiros, cozinha, área de serviço. 1 Vaga Reformado R$ 600 mil
METRÔ PARAÍSO
60 M² AU
2 dorm, sala 2 amb,
coz, 1 WC, s/ vaga
R$ 280 MIL. Reformado
AP. METRÔ SANTA CRUZ
80M²
3 dorm, sala 2 amb, 2 WC,
coz, lavand. s/vaga
R$ 360 Mil

CRECI 017.070

07

APTO JABAQUARA
76M² AU
3 dorms, 1 vaga, lazer total.
R$ 360 mil

115 M²
2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada,
3
dormitórios,
sala
2
ambientes,
reformado, 2 WC´s,
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer,
dependencia
de empregada, lavanderia.
R$ 550 MIL + COND.
R$ 580,00
R$ 655 mil - Condomínio Baixo
APTO METRÔ CONCEIÇÃO
60 M²
2 dom, sala 2 amb.
R$ 380 MIL

CASA METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE
220M² AC
3 dorm, 2 vagas,
R$ 750 MIL

APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²
2 dorm, sala 2 amb, c/varanda.
DE lavand, lazer total.
R$ 750 MIL

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
CASA METRÔ SÃO JUDAS

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²
2 dorm, sala 2 amb c/ varanda.
DE, lazer total 1 vaga.
R$ 410 MIL

AP METRÔ PÇA DA ÁRVORE

cOBERtURA dUPlEx
cOm 5 VAGAS
Só R$ 1100 mIl
Vista panorâmica para
o parque, 5 vagas demarcs, 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

240 M² AU
3 dorm, 1 ste, 2 salas, 4 WC,
edícula c/ 1 dor e WC, lavand.
R$ 870 MIL

LOCAÇÃO LOCAÇÃO
APTO METRÔ PARAÍSO
90M²
2 dorms, DE, sala 2 ambs,
prédio padrão.
R$ 2.500,00

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

5583-0021
5581-3323
www.geraldoalvesimoveis.com
&

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 299 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 380 MIL

SOBRADO
V. MORAES
R$ 450 MIL

TÉRREA
SAÚDE
R$ 540 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 700 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 790 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
V. FIRMIANO PINTO
R$ 960 MIL

Reformada, bom acabto.,
ótima localização, vago, c/
2 dormitórios, (1 c/ AE e ar
condicionado), wc social, pequena sala, cozinha americana
c/ AE, lavand, gar. p/ 1 carro,
ótima oferta - REF.: 16.935

terreno 188 m², construção
100 m², vago, c/ 3 dormitórios, wc social, sala, cozinha,
lavanderia, dependência p/
empregada, imóvel s/ garagem
- REF.: 16.747

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

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

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

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

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

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

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
BQ. DA SAÚDE
R$ 310 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 410 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 540 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 730 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 890 MIL

SOBR. C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
1.170 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

Ótima área útil de 64m², c/ 2
dormitórios, suíte, wc social,
living p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha, lavanderia, garagem p/ 1
carro, ótimo acabamento, lazer
completo - REF.: 16.626

Reformado, ótima localização,
c/ 2 dormitórios, ar condicionado, wc social, living, cozinha
c/ AE, lavanderia, quarto e wc
p/ empregada, garagem p/ 1
carro - REF.: 17.186

Ótimo local da Rua Samambaia, área útil de 82 m², c/ 3
dormitórios c/ AE, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha c/ AE,
lavanderia, dep. p/ empregada,
garagem p/ 1 carro REF.: 15.559

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

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

A 600 mts. do Metrô Alto do
Ipiranga, c/ 3 dormitórios,
1 suíte c/ AE, wc social, living,
lavabo, cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ empreg., garagem
p/ 2 carros - REF.: 17.016

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

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

TÉRREA PRÓXIMO
A RUA 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

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

APTO
V. FIRMIANO PINTO
R$ 490 MIL
A 700 mts do Metrô Imigrantes, reformado, ótimo acabto.,
c/ 2 dorm. c/ AE, living p/
2 amb. c/ sacada, coz. Americana c/ AE, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 1 carro REF.: 17.181

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 550 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, construção 115 m² - REF.: 16.303

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 690 MIL

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

Reformado, ótimo acabto., c/
3 dorm. c/ AE e ar condicionados, suíte, livin p/ 2 amb.,
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/
empreg., garagem p/ 3 carros REF.: 17.145

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
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$ 330 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 500 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 590 MIL

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

APTO
SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 890 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Excelente oferta, abaixo da
avaliação, vago, c/ 2 dormitórios c/ AE, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha
c/ AE, lavanderia, wc p/
empregada, garagem
p/ 1 carro - REF.: 16.671

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

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

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 carrosREF.: 17.179

A 650 mts. do Metrô V. Mariana, 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

Reformado, ótimo acabto.,
terreno 6 x 20 mts., construção
135m², vago, c/ 3 dormitórios
c/ AE, suíte, wc social, living p/
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, dep.
p/ emp., qto. p/ depósito c/ wc,
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

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 completo - REF.: 17.165

Reformada, ótimo acabto., c/ 3
dorm., suíte, living p/ 2 amb.,
lav, coz., dep. Empreg., 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

Local nobre, impecável, c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte c/ hidro, sl. Estar, sl.
Jantar, sl. Visita, lavabo, coz. c/
AE, dep. p/ empreg., 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

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 520 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 598 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 690 MIL

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE
R$ 769 MIL

APTO
CHÁCARA INGLESA
R$ 850 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 890 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 790 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

Vago, ótimo local, / 3 dormitórios, terraço, wc social,
sala, sl. de jantar, cozinha,
lavanderia, wc p/ empregada,
qto. despejo, garagem p/ 1
carro - REF.: 16.239

Vago, ótimo local da rua Jussara, c/ 2 dormitórios, wc social,
living, cozinha c/ armários,
lavanderia, depend. p/ empreg.,
garagem p/ 1 carro, terreno 4
x 21,50 mts., construção 100
m² - REF.: 15.771

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

Área útil de 97m², c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. planej., dep. p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, depósito individual, lazer - REF.: 17.228

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 370 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 530 MIL

TERREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 610 MIL

SOBRADO
COND. FECHADO
R$ 695 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

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

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

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

Excelente condomínio fechado
c/ ruas e alamedas, lazer c/
quadra coberta, piscina, sl.
Festa, sl. Jogos, portaria 24
hs., c/ 4 suítes, living p/ 2 amb.,
lavado, 2 vagas, construção de
184m² - REF.: 17.202

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

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

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

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

Seminovo, acabto. de alto padrão, terreno 10 x 30 mts., constr. 225 m², c/ 3 suítes, living p/ 3
amb., lavabo, escritório, cozinha
conjugada c/ espaço gourmet,
quintal gramado, gar. p/ 3 carros
REF.: 15.555

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.
SEDEESTACIONAMENTO
PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTO
COM
PRÓPRIO

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE
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12 DE ABRIL DE 2019

•MÚSICA

Guili Jupiter: o cantor brasileiro que quer ser
o embaixador do K-Pop, estilo musical coreano
Se para meninas e meninos
não foi surpresa as ﬁlas quilométricas para a compra de ingressos para ver os megashows
do BTS, fenômeno sul-coreano
da música que acontecerão
pela primeira vez em maio no
Brasil, eles mostram ainda que
não só arrebanham fãs mas
também inspiram uma nova
geração de artistas.
É o caso do paulista Guili
Jupiter. Novato no mundo da
música, Guili é largamente inspirado na estética BTS, do estilo
musical, à temática das letras
que fala basicamente de relacionamento na adolescência,
ao ﬁgurino, maquiagem, coreograﬁas e clipes que trazem uma
catarse de cores.
Guili aproveita a passagem
do BTS pelo Brasil para lançar
nas plataformas digitais seu
single de estreia Me Perdi em
Você. A faixa marca sua estreia
no mundo da música e prepara
terreno para lançamento de
seu primeiro disco em fase de
produção.

Me Perdi em Você preenche
mais um requisito da era do K-pop: o clipe no YouTube tem
quase 600 mil visualizações.
Também está na programação
do canal de música Bis na TV
paga.
Guili, nascido em Santo André, no ABC paulista, foi encontrar referências que falassem
com sua verdade artística na
distante Coréia, país que, explica, não conhecia profundamen-

te antes do território entrar na
rota da música pop mundial.
Há diferença entre K-pop
original e o pop feito no Brasil?
Para Guili, não. Ele explica que
há a óbvia diferença do idioma
e também do investimento
hollywoodiano das produções
coreanas, mas a técnica e qualidade das bandas daqui não
ﬁcam atrás. “O que falta é o reconhecimento de que no Brasil
há um cenário forte de música

pop interessante, inclusive inspirada na nova onda coreana”,
diz Guili.
Diferente de algo como o
funk carioca cair nas graças de
um sueco, o K-pop está mais
para um retorno vigoroso da
cultura das boy bands. “A grande sacada é que, dessa vez, o
movimento não partiu dos Estados Unidos e sim de um país
que ainda carece de abertura
política e liberdade de expressão”, comenta Guili. “Descobrir
que os jovens coreanos podem
ter um estilo de vida igual ao
nosso, mesmos desejos, roupas e dança é surpreendente”,
completa.
Guili Jupiter acredita que
entre tantas bandas K-pop,
alguns elementos destacam e
fazem do BTS um fenômeno
como o estilo hip hop imposto
por eles desde o início da carreira, as composições marcantes e
principalmente a variedade no
visual e atitude dos membros
que cativam milhões de fãs
mundo afora.
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◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
instrumentos musicais
e pinturas de quadros

SEBO DO JOÃO BAURU

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

