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Novo fi lme da Netfl ix, O Irlandês,
com Al Pacino, Pesci e Deniro, 
estreia antes na Cinemateca

Papai Noel já chegou ao 
Plaza Sul Shopping e atende 
garotada diariamente
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Antigo Clube Adamus vai para a Marinha
O terreno é público, 

pertence à Prefeitura. 
Mas, na década de 1940 
foi cedido a uma entidade 
privada e ali foi construído 
o Clube Adamus de Vo-
leibol, bem conhecido e 
tradicional na Vila Clemen-
tino por muitos anos, até 
que começou a fi car dete-
riorado e pouco frequen-
tado. Em 2009, passou 
a ser alvo de queixas da 
vizinhança pelo mau uso 
e abandono. Aí, acabou 
cedido temporariamente 
para a Unifesp, que mon-
tou ali um clube escola em 
parceria com a Prefeitura 
e também um ambula-
tório para atendimento 
em medicina esportiva. 
Agora, será cedido à Ma-
rinha do Brasil.   P����� 5

CETE/Unifesp

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

VÁLIDO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - IMAGEM ILUSTRATIVA 
- CONFIRA SABORES DISPONÍVEIS- CONFIRA SABORES DISPONÍVEIS

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista 

FESTAS EM DOMICÍLIO: 

CONTRATE NOSSOS SERVIÇOS

PROMOÇÃO
ESPETINHOS

R$ 6,00! SÓ
Transforme seu olhar de acordo com
a sua simetria facial. Nossa técnica
exclusiva encontra o design ideal para
sobrancelhas bem definidas sem falhas
já no primeiro atendimento.

Tratamento para transformação de sobrancelhas.

E M  A T É  1 2  X  S E M  J U R O S !  A P R O V E I T E !

ATÉ
50% OFF

D U R A N T E  O  M Ê S

D E  N O V E M B R O

@oticakaizen
kaizen@oticakaizen.com.br

AV. JABAQUARA, 1826 -    SAÚDE
2894-3834 95168-3654

SUPER PROMOÇÃOLENTES EM DOBRO!

CETE/Unifesp
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•CULTURA

O Irlandês: longa da Netfl ix vai 
estrear antes na Vila Mariana

Máfia, submundo, Martin 
Scorsese, Robert De Niro, Al 
Pacino, Joe Pesci... Para quem 
curte cinema e conhece um 
pouco da história do diretor, 
combinações entre esses “in-
gredientes” já resultou em 
clássicos como Taxi Driver, 
Touro Indomável, Bons Com-
panheiros, Cassino... E agora, 
a superprodução O Irlandês 
(The Irishman) promete res-
gatar os bons resultados da 
união entre essas lendas do 
cinema norteamericano. 

E quem mora na região vai 
ter uma oportunidade sensa-
cional - conferir o fi lmaço na 
telona, sem precisar ir muito 
longe. A Cinemateca Brasileira, 
localizada na Vila Mariana, está 
exibindo o file em ingressos 
que custam R$ 20,00 (inteira) 
e R$ 10, 00 (meia), com vendas 
exclusivamente online, através 
do site cinemateca.org.br.

Contado através da pers-
pectiva do veterano da Se-
gunda Guerra Mundial Frank 
Sheeran, um assassino profi s-

sional que trabalhou ao lado 
de algumas das personalida-
des mais marcantes do século 
20, o filme aborda um dos 
grandes mistérios da história 
americana – o desaparecimen-
to do lendário líder sindical 
Jimmy Hoff a – e se transforma 
em uma jornada monumental 
pelos corredores do crime 
organizado: seus mecanismos, 
rivalidades e associações po-
líticas.

Além de Robert DeNiro, Al 
Pacino, Joe Pesci (que volta 
às telonas depois de anos de 
ausência), o novo longa de 
Martin Scorsese tem também 
outras estrelas no elenco, já 
bastante conhecidas do públi-
co: Harvel Keitel, Ray Romano, 
Anna Paquin Em nosso site 
- jornalzonasul.com.br - é pos-
sível conferir o trailer do fi lme. 

O filme foi considerado 
um dos lançamentos mais 
aguardados neste ano, e será 
apresentado na cinemateca a 
partir do dia 24/11. O fi lme, uma 
produção que será lançada em 

Video on Demand (VoD) pela 
Netfl ix e que terá distribuição 
limitada nos cinemas, poderá 
ser visto em sessões especiais.
Detalhe: o longa, que tem três 
horas e meia de duração, vai 
estrear no serviço de strea-
ming só em 27 de novembro, 
ou seja, depois da estreia na 
Cinemateca.

A estreia antecipada em 
cinemas acontece para que o 
filme possa ter indicações e 
concorrer ao Oscar. 

 Confira a programação 
prevista: 

Domingo | 24/11, 19h
Quinta-feira | 28/11, 19h
Sexta-feira | 29/11, 19h
Sábado | 30/11, 16h e 20h
Domingo | 01/12, 18h 
A Cinemateca fi ca no Largo 

Senador Raul Cardoso, s/n. A 
estação de metrô mais pró-
xima é a Hospital São Paulo 
(Linha 5 - Lilás), a 850 metros 
do local (siga pelas ruas dos 
Otonis e Sena Madureira até 
o Largo). Telefone: 3512.6111. 
Cinemateca.org.br

Porque sua 
beleza é única
No Cut & Color Hair, a prioridade é valorizar cada cliente.
Marque um horário e venha contar pra gente 
quais suas expectativas em beleza e cuidados pessoais

• Corte • Coloração • Tratamentos Capilares • Barbearia
• Penteados • Maquiagens • Design de Sobrancelhas
• Depilação • Limpeza de Pele
• Manicure • Pedicure

Rua Caramuru, 431 - Telefone: 2640-3660 - facebook.com/cutscolorhair - instagram.com/cutcolorh

As pro� ssionais
 Rose Inoki, 
Michelle Ceródio e
Janaina Sancia comandam 
o Cut & Color Hair.
São make up and hair stylists com formação pela 
escola Soho e co mais de dez anos de experiência

Casa das Rosas abre inscrições para 
curso de preparação ao escritor jovem

Estão abertas as inscrições 
para o Curso Livre de Prepara-
ção do Escritor Jovem que vai 
acontecer em 2020, na Casa 
das Rosas - Espaço Haroldo de 
Campos de Poesia e Literatura. 
Localizada ali no comecinho da 
Avenida Paulistsa e bem perto 
da Vila Mariaana, com fácil 
acesso pelo metrô, a histórica 
casa é um reduto que deve 
ser conhecido por todos os 
amantes da literatura - sejam 
eles leitores ou escritores.

O curso, abrevidadamente 
CLIPE 2020 - começa em 31 de 
janeiro do ano que vem e as 
inscrições podem ser feitas no 
site ou na recepção da Casa 
das Rosas.

Além de preencher um for-
mulário, os interessados preci-
sam apresentar uma pequena 
amostra de seus textos. 

O CLIPE Jovem terá uma 
única turma de 30 alunos e as 
aulas acontecerão as quintas-

-feiras, das 14h as 17h, em qua-
tro módulos mensais.

O curso é gratuito e os 
candidatos deverão ter idade 
entre 14 e 18 anos.

O resultado, com a lista dos 
selecionados e a de espera, 
será divulgado até o dia 11 de 
fevereiro de 2020, terça-feira, 
no site do museu;  os candi-
datos selecionados também 
serão avisados por e-mail e 
telefone pelo Centro de Apoio 
ao Escritor.

O curso
Criado em 2013 pela Casa 

das Rosas/Centro de Apoio 
ao Escritor- CAE, Clipe é o 
Curso Livre de Preparação do 
Escritor.  A proposta do CAE 
é contribuir para a criação 
literária em todas as suas 
etapas e gêneros, propician-
do aos autores iniciantes e às 
pessoas que queiram escrever 
e publicar obras literárias 
capacitação técnica e recur-

sos de profissionalização.
O curso não forma escri-

tores no sentido profi ssional. 
Seu objetivo é o exercício livre 
do potencial criativo, por inter-
médio da palavra escrita.

O CLIPE Adulto é anual e 
o CLIPE JOVEM é semestral. 
As inscrições ocorrem de 
Novembro a Fevereiro. O 
Clipe anual tem oito módulos 
mensais, com oito encontros 
de 2h cada, às quartas e sa-
bados. O Clipe Jovem tem 
quatro módulos mensais com 
quatro encontros de 3h cada, 
às quintas à tarde, de março 
a junho.

Não é necessário ter forma-
ção específica ou acadêmica 
para frequentar.

A Casa das Rosas fica na 
Avenida Paulista, 37 - próximo 
às estações Brigadeiro e Para-
íso do metrô (Linha 1 - Azul). 
Telefone: 3285-6986. Site: 
casadasrosas.org.br
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Largo Ana Rosa será reformado
O Largo Ana Rosa é um 

endereço conhecido, central 
na Vila Mariana. Mais do que 
isso, tem história. Só que, nos 
últimos anos, tornou-se um 
ponto degradado, constante-
mente sujo, alvo de repetidas 
queixas da comunidade. Há 
solução?

Na segunda, 25 de novem-
bro, começa ali uma reforma 
que terá como objetivo, es-
sencialmente, inserir o Largo 
na paisagem local. “Quando 
alguém olha para o Largo Ana 
Rosa do lado de fora, não vê 
o outro lado. Isso desestimula 
o uso do espaço”, observou o 
secretário das Subprefeituras, 
Alexandre Modonezzi, em re-
cente entrevista ao São Paulo 
Zona Sul. 

Para ele, praças e áreas 
públicas com essas caracte-
rísticas acabam se asseme-
lhando a “esconderijos” e não 
atraem pedestres ou pessoas 
interessadas em fazer um lan-
che, ler um livro, descansar. 

O Largo ainda tem outros 
problemas, causados, sur-
preendentemente, por quem 
deveria cuidar dele. O despejo 
irregular de lixo é feito por 
comerciantes das redondezas 
para evitar a obrigatória con-
tratação de coleta particular. 

A ocupação por pessoas 
em situação de rua, que tam-
bém causa muitas queixas da 
vizinhança, é ainda um aspec-
to social difícil de equacionar.

Agora, com a reforma, ha-
verá abertura de uma rampa 
acessível na Rua Domingos 
de Morais, exatamente para 
facilitar o acesso à praça e 
incentivar o uso do espaço 
como rota de passagem. Ha-
verá, ainda, reparos no piso, 

Ana Rosa, entidade que existe 
até hoje. 

Na década de 1920, o Insti-
tuto foi usado como cozinha 
para as tropas e hospital para 
os feridos na Revolução de 
1924 e, por isso, foi bombar-
deado pelas tropas que ata-
cavam São Paulo. Fotografi as 
da época mostram a fachada 
com as marcas das balas de 
canhão, que, felizmente, fi ze-
ram pouco estrago.

O Instituto, atualmente, 
fi ca na Vila Sonia, A mudança 
aconteceu porque, ao fi nal da 

década de 1940, o terreno em 
que se encontrava se valoriza-
ra muito e motivou a decisão 
da diretoria de vender a sede 
para ajudar na manutenção 
fi nanceira da entidade. 

O prédio do largo Ana 
Rosa foi demolido em 1950, e 
no seu lugar o Banco Hipote-
cário Lar Brasileiro construiu 
uma série de pequenos pré-
dios de três e quatro andares, 
que chegavam quase até a 
atual rua Topázio, na Aclima-
ção.para condicionamento 
físico.

•EVENTO

A Fambras - Federação das 
Associações Muçulmanas no 
Brasil - completou em 2019 
seus 40 anos de existência. 
Sediada no Jabaquara, a enti-
dade promove, entre outras 
ações, o Islam Solidário, pro-
jeto que auxilia não apenas 
muçulmanos, mas pessoas de 
quaisquer religiões que vivem 
abaixo da linha da pobreza.

Dia 1 de dezembro, das 
10h às 15h, no CEU Caminho 
do Mar, vai acontecer mais 
um evento desses em qu 
enormalmente centenas de 
pessoas são assistidas em 
tendas para a realização de 
atendimentos nas áreas de 
saúde, assistência social, be-
leza e cultura. São exames 
médicos e laboratoriais (ma-
mografi a, teste de visão, exa-
mes de sangue, aferição de 
pressão arterial), consultas 
para orientação nutricional e 
atendimentos odontológicos. 

Vai haver distribuição de 
três mil brinquedos, gratui-
tamente. 

O Islam Solidário também 
disponibiliza óculos gratuitos, 
de acordo com a necessidade 
do paciente. Já na área da be-
leza, corte de cabelo, limpeza 
de pele e massagem.

Mas, há entrega de se-
nhas, que são limitadas ao 
número de itens a serem do-
ados, por isso é bom chegar 
cedo. 

Haverá também, por parte 
do Centro de Integração de 
Cidadania, da Secretaria da 
Justiça do Estado, serviços 
como segunda via de docu-
mentos (certidão de nasci-
mento, casamento e óbito), 
exames de DNA e orientação 
jurídica. Uma unidade móvel 
fará atendimento a Imigran-
tes, também. 

Pintura de rosto, esculura 
de bexicas, distrbuição de 
pipocas e algodão doce, brin-
quedos infláveis, atividades 
lúdicas e de lazer, distribuição 
de gibis, oficina de grafite, 
apresentações de capoeira, 
dança e corais completam a 
programação. 

Reforçando: todos os ser-
viços foram oferecidos gratui-
tamente.

O CEU Caminho do Mar, 
onde será promovido o Islam 
Solidário, fica na Av. Eng. 
Armando de Arruda Pereira, 
5241 - Jardim Lourdes.

Para mais informações so-
bre a Federação das Associa-
ções Muçulmanas Brasileiras, 
acesse: www.fambras.org.br.

“Islam Solidário”
distribuirá óculos e 
brinquedos no Jabaquara

O Colégio Santa Amália tem 90 anos de tradição  
em formar alunos preparados para o mundo  
e para os desafios de amanhã.

Aqui o aluno encontra educação humanista  
em uma instituição associada à UNESCO, tem acesso 
a atividades extracurriculares e a família participa 
efetivamente da vida escolar.
 
Traga seu filho para o Colégio Santa Amália e comece 
a construir um futuro melhor para ele e para toda  
a sociedade.

• Instituição associada à UNESCO  
• Opção de período integral
• Incentivo à leitura e à prática de esportes

COLÉGIO SANTA AMÁLIA, 

A MELHOR EDUCAÇÃO

PARA O SEU FILHO

ESTÁ AQUI!

MATRÍCULAS ABERTAS

Educação que transforma.

Educação infantil | Fundamental 1
Fundamental 2 | Ensino Médio

Av. Jabaquara, 1673, Metrô Saúde
11 5070-3555
www.colegiosantaamalia.com.br/saude

/colegiosantaamaliasaude

melhoria dos canteiros, um 
novo paisagismo e plantio de 
árvores. Perto da nova rampa 
acessível, será instalado um 
contêiner para coleta de ma-
teriais recicláveis em parceria 
com a Casa So+Ma.

“A revitalização do Largo 
Ana Rosa é uma demanda an-
tiga dos moradores da região. 
Nosso objetivo é promover a 
ocupação do local com feiras 
e até eventos de outra natu-
reza. A ocupação inibe o uso 
inadequado e a degradação 
dos espaços públicos”, afi rma 
o subprefeito da Vila Mariana, 
Fabricio Cobra Arbex.

O Largo também tende a 
ganhar nova movimentação 
em breve, já que o terminal de 
ônibus ali existente foi conce-
dido pelo Governo do Estado 
para exploração por empresa 
privada que poderá construir, 
por exemplo, um edifício de 
escritórios sobre o terminal. 

Histórico
O Largo Ana Rosa tem 

esse nome porque, no final 
do século XIX, ali funcionava 
uma das sedes do Instituto 

Prefeitura avalia que Largo ganhará nova vida com reforma 
que abrirá o espaço para uso público. Abaixo, foto do local 

no início do século XX, quando era sede do Instituto Ana 
Rosa. Lá, eram atendidos 200 jovens e crianças carentes
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Casas de repouso

Ambiente aconchegante, 
cheio de amor e carinho

• Enfermagem 24h
• Médico especializado em geriatria
• Nutricionista

• Terapia Ocupacional,
• Fisioterapia Opcional
• Planos Mensais e diárias

R.Vieira Portuense, 56
Jabaquara

(trav. Av. George Corbisier, alt. 940)

Saúde e Estética

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)

Odontologia Audição

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

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

CLAREAMENTO DENTAL

Clínica geral - Cirugias - Implantes
 Ortodontia- Pacientes Especiais - 

Endodontia - Periodontia

AGENDE JÁ SUA AVALIAÇÃO 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Volte  a  sorrir!

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

Terapia Alternativa

Em clima de Black Friday, a Ótica e Relo-
joaria Kaizen está dando descontos imper-
díveis de até 50% em armações de diversas 
marcas e parcelamento em até 12x no cartão 
de crédito, sem juros, até o fi nal de novem-
bro! Além disso, a loja também participa 
da “Promoção de Lentes em Dobro” das 
excelentes marcas que são referências no 
mercado ótico, Varilux e Zeiss! Aproveite 
para fazer seus óculos!

A Kaizen conta com equipe técnica qua-
lifi cada com mais de 10 anos de experiência 
na área e equipamentos de última geração, 
garantindo precisão e qualidade nos serviços 
prestados.

Não perca esta incrível oportunidade. A 
Ótica e Relojoaria Kaizen fi ca na Avenida Ja-
baquara, próximo ao metrô Saúde. Durante 
o mês de novembro, a loja fi cará aberta de 
segunda a sexta, das 9h até 19h e sábado 
das 9h até 15h. Telefone 2894-3834. Siga nas 
redes sociais @oticakaizen e fi que sabendo 
das novidades da loja. A Ótica Kaizen fi ca 
na Av. Jabaquara, 1826 -  próximo ao Metrô 

Black Friday: Ótica na Saúde 
tem descontos de até 50% 

•ÓTICA

Dr Daniel de Souza Oliveira - CRM 171494

odontologia

Enxerto ósseo é necessário 
para implantes dentários?

Quando se trata de im-
plantes dentários, moderna 
tecnologia que pode subs-
tituir os dentes naturais em 
caso de perda, há muitas 
dúvidas. Uma das principais 
está relacionada ao enxerto 
ósseo. Quando é necessário?

“O implante dentário imi-
ta um dente natural que tem 
uma raiz está apoiada ou 
ancorada ao osso da arcada 
dentária. Assim, o pino que 
fará o papel da raiz também 
precisará ser fixado no osso, 
ou da mandíbula ou da ma-
xila do paciente que perdeu  
o dente”, explica Dr. Danilo 
Racy, especialista em implan-
todontia que tem consultório 
na região.

“O implante é um pa-
rafuso de titanio que será 
instalado dentro de um osso, 
desde que ele esteja íntegro. 
Mas, em algumas situações, 

o osso está enfraquecido ou 
foi absorvido e por isso será 
necessário fazer um exerto”, 
conta o cirurgião dentista.

Com a tecnologia avança-
da da atualidade, há enxer-
tos de diversos tipos e ma-
teriais, cada um adequado 
a um paciente ou situação, 
Por isso, a análise é sempre 
individual.  

Os avanços em odonto-
logia, aliás, permitem que 
se façam implantes de um, 
vários ou mesmo de todos 
os dentes com colocação 
de prótese completa perma-
nente.  Além de resgatar a 
autoestima dos pacientes, a 
implantodontia garante mais 
saúde e qualidade de vida. 

Dr Danilo Racy mantém 
na região um Centro de Pós-
Graduação de Dentistas na 
área de implantes Dentários 
“Oferecemos implantes de 

alto nível e última geração, 
com custeio praticamente 
restrito ao material usado, 
com ou sem enxertos ós-
seos”, explica. Esse tipo de 
atendimento garante opor-
tunidade de repor dentes 
perdidos, ou substituir pon-
tes móveis, dentaduras ou 
próteses mal adaptadas por 
dentes fixos, ou dentaduras 
abotoadas.

A colocação dos implantes 
é através de pequenas cirur-
gias, simples, sem dor, de 
modo que ninguém deixará 
de realizar seus afazeres no 
dia seguinte à colocação, 
nem ficará sem seus dentes 
provisórios”, conclui.

Para agendar uma ava-
liação no curso de Pós 
Gradução de Implantodon-
tia, é necessário ligar para 
3277-2706 ou 3341-0304, 
em horário comercial, com 
Rose ou Márcia.
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CETE/Unifesp

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

MANHÃ - TARDE - INTEGRAL

Desde 1955 Ensino de

Tradição e Qualidade
Matricule-se já!

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

www.externatosantana.com.br

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Rua Pereira Estéfano, 54

VALORES PROMOCIONAIS
ATÉ O FINAL DE NOVEMBRO/2019

Aulas de Judô • Robótica pedagógica • Natação

NA LIVRARIA SAMÁDHI 
 

Rua Diogo Freire, 275 - Jd. da Saúde  

 

Tel.: 9-8802-0788  (Paralela Av. Cursino 1400) 

XXIII  FAS 
FEIRA DE ARTESANATO 

DA SAMÁDHI 
Faça aqui suas compras de Natal 

 

Arte, Bom Gosto, Originalidade 

Preços 

Incríveis! 
23 e 24 / novembro 
das 10 às 18 horas 

INSCREVA-SE 
PARA PRÓXIMAS 

TURMAS

O nosso aluno ou candidato a 

aluno que trouxer amigos para 

estudar em 2020 terá 100% de 

desconto em uma mensali-

dade, a partir do mês de março 

de 2020, para cada aluno que 

trouxer identificado no ato da 

matrícula. Obs: promoção 

válida até 20/08/2020

COLÉGIO META LUX

PREÇOS
PROMOCIONAIS

PARA 2020
Faça sua matrícula já e garanta o 

valor da sua mensalidade para 2020

Ensino Infantil
A partir de 4 anos
R$ 363,34

Fundamental I
1o e 2o anos

R$ 494,68
3o, 4o e  5o anos
R$ 543,73

Fundamental II
6o ao 9o ano

R$ 586,22
Ensino Médio

1o ano
R$ 593,16

2o e  3o ano
R$ 610,44

Rua Taguá, 344/346 - Liberdade 
- próx. ao metrô São Joaquim

3272-0420   •   3277-4156
Acesse:

www.colegiometalux.com.br

Imóvel de ambulatório de Ortopedia da Unifesp 
na Vila Clementino foi cedido à Marinha

Vila Mariana, Moema, Saú-
de... Quem circula por esses 
distritos inevitavelmente já 
notou o ritmo frenético de 
novos empreendimentos imo-
biliários. Novas estações de 
metrô na Vila Clementino e 
em Moema, da Linha 5, Lilás, 
parecem ter acelerado ainda 
mais a procura por novos 
edifícios residenciais na área.

Paralelamente, vale apon-
tar que essas regiões nobres 
e valorizadas, com o metro 
quadrado figurando entre 
os mais caros no mercado 
imobiliário paulistano, ainda 
concentram muitas áreas pú-
blicas, algumas delas cedidas 
há décadas para instituições 
privadas. 

Uma delas fi ca na Rua Es-
tado de Israel, 638. Ali, até 
2009, funcionou o Clube Ada-
mus, uma entidade esportiva 
que, em seus últimos anos, 
estava alugando o espaço 
para jogos de poker, festas 
noturnas em enlouqueciam a 
vizinhança e que ainda deixa-
va sua antiga piscina cheia de 
água não tratada... 

A Prefeitura, então, reto-
mou o espaço e fi rmou novo 
convênio, com a Unifesp, que 
inicialmente criou ali um clube 
escola para funcionários e 
também aberto à comunidade 
local.  Também foi instalado 
ali um o CETE-MEDICINA ES-
PORTIVA UNIFESP, que aten-
de atletas pelo SUS.

Mas, a Prefeitura, por meio 
de projeto de lei do executivo, 

apresentou à Câmara de Vere-
adores em outubro um proje-
to de lei para ceder o espaço 
para a Marinha Brasileira, que 
tem a sede do Comando do  
DO 8º Distrito Naval ao lado 
do antigo Adamus. 

A comunidade acadêmica 
se mobilizou para conseguir 
que fosse aprovada, na ver-
dade, uma emenda cedendo 
o terreno, em defi nitivo, para 
o CETE. 

O CETE atende, segundo a 
Unifesp, 700 consultas médi-
cas mensais (diversas especia-
lidades, principalmente orto-
pedia e medicina esportiva), 
900 sessões de fi sioterapia e 
média de 30 cirurgias mensais 
para atletas, pelo SUS e prin-
cipalmente atletas carentes. 
Consta ainda com academia 
para condicionamento físico.

Atualmente, 225 profis-
sionais de saúde (médicos. 
Fisioterapeutas e  educadores 
físicos) estão em formação 
acadêmica, por meio de re-
sidência médica, pós-gradua-
ção e graduação. Conta ainda 
com uma estrutura destinada 
aos atletas Paraolímpicos 
e muitos atletas olímpicos 
também foram tratados no 
CETE, tais como, Maurren 
Maggi, Artur Zanetti, Jardel 
Gregório e muitos outros.  
Nos 20 anos de existência do 
CETE, foram realizadas mais 

de 6000 cirurgias, 50.000 ses-
sões de fi sioterapia e milhares 
de consultas pelo SUS. 

O CETatende preferencial-
mente atletas, mas também 
a população em geral, pelo 
SUS, ou seja, gratuitamente. 

Com o intuito de atender 
principalmente os atletas ca-
rentes, o CETE presta atendi-
mento ambulatorial gratuito. 
No atendimento, o médico 
do esporte ou ortopedista do 
esporte tem à disposição a es-
trutura da universidade com 
equipamentos avançados 
para o diagnóstico de lesões 
esportivas. Já em nossos seto-
res de Fisioterapia Esportiva, 
contamos com equipamentos 
de eletrotermofototerapia, 
máquinas de gelo, diversos 
equipamentos de cinesiotera-
pia além de espaço sufi ciente 
para exercícios funcionais e 
de retorno ao esporte.

Lei aprovada
A lei acabou sendo apro-

vada em outubro, prevendo a 
transferência para a Marinha 
que tem plano de expansão 
para a sede local. Mas a mes-
ma lei defi ne a doação à Uni-
fesp de um outro terreno na 
Rua Napoleão de Barros. 

O vereador Police Neto 
(PSD), que é Conselheiro da 
Unifesp por indicação da Câ-
mara Municipal, acompanhou 
de perto a situação e tentou 

evitar a doação. Ele conta que 
articulou a doação de dois ter-
renos da Prefeitura à univer-
sidade, incluídos na lei 17.216. 

A área alvo de polêmica 
com a Marinha chegou a ser 
apresentada ao prefeito, mas 
fi cou de fora da lista de doa-
ções à Unifesp. 

“Buscando manter e qua-
lificar o centro de medicina 
esportiva, estou articulando 
a oferta de dois novos ter-
renos do munícipio à Uni-
fesp, ambos na Rua Diogo 
de Faria”, diz Police Neto. 
“Já apresentei a proposta ao 
líder do governo na Câmara, 
ao Secretário de Justiça e ao 
Subprefeito da Vila Mariana”, 
completa.

O Jornal São Paulo Zona 
Sul entrou em contato com 
a Unifesp para mais detalhes 
sobre prazo da retirada do 
CETE do antigo clube Adamus, 
sobre a situação de marcação 
de consultas atual e também 
sobre eventual transferência 
do serviço ambulatorial de 
medicina esportiva para ou-
tro endereço mas ainda não 
obteve resposta. 

O ambulatório do CETE 
localiza-se na Rua Estado de 
Israel, 638. Vila Clementino.
Para marcar consultas, o ho-
rário é das 09:00 às 16:00, de 
segunda à sexta-feira.Fones: 
5082 3010 com Nice ou Rose.
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INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

APOSENTADOS  INSS

e-mail: zitaminieriadvogada@outlook.com
(11) 99980-5945 ou (11) 5539-1665

Rua Cunha, 111, cj 63 - Vila Mariana ( próximo ao metrô Santa Cruz)

Pedidos de aposentadorias;  Pensão por morte – Auxílio doença
Revisão de Cálculo Aposentadoria - Pensão Por morte

divórcio, Alimentos, Inventário - Reclamação Trabalhista
dRa. zita MiniERi

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 

0113365-17.2009.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 

Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 

Dr(a). DANISA DE OLIVEIRA MONTE MALVEZZI, na forma da 

Lei, etc. FAZ SABER a(o)ADEMILSON CORREIA DA SILVA,CPF 

614.893.105-25, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apre-

ensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Bmg S/A, em 

virtude do inadimplemento do Contrato de Financiamento Direto ao 

Consumidor nº 184113815 para aquisição do veículo Ford Ka GL, 

placas DBK 9306,apreendido em 16/10/2009 (fls. 78). Encontran-

do-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 

CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 

para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do prazo 

do presente edital, pague a integralidade da dívida, sob pena de 

consolidar a propriedade e posse exclusiva do bem no patrimônio 

do credor fiduciário ou no prazo de 15 dias apresente resposta. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 

em que será nomeado curador especial e dado regular prossegui-

mento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-

cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 

de São Paulo, aos 22 de novembro de 2019.

PRECISA-SE

Enviar Currículo Para:
curriculo@copygool.com.br

- Operador de máquina

- Copiadora com

Experiência

PRECISA-SE

Enviar Currículo Para:
amalioroberto@yahoo.com.br

- Operadora de caixa 

com experiência

EDITAL DE INTIMAÇÃO
COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO. FORO 

REGIONAL III – JABAQUARA, 4ª VARA CÍVEL. EDITAL DE 
INTIMAÇÃO. PRAZO 20 (VINTE) DIAS. AÇÃO MONITÓRIA. 

PROCESSO ELETRÔNICO nº 1002959-96.2018.8.26.0356 em 
que CAPTIVA DISTRIBUIDORA LTDA, através de seu procurador, 
Mariana de Souza Leão e Silva OAB/PE 26.366, move em face de 
Derim Comércio de Roupas e Acessórios Eireli Epp. FAZ SABER 
aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele conhe-
cimento tiverem, expedido nos autos da Monitória, acima referido. 
Pelo Presente INTIMA Derim Comércio de Roupas e Acessórios 
Eireli Epp CNPJ 12.488.605/0001-52 que se encontra em lugar 

incerto e não sabido, para, efetuar o pagamento do débito no valor 
de R$ 34.542,29, no prazo de 15 dias. INTIME, outrossim, de 

que, transcorrido o prazo, inicia-se, independentemente de nova 
intimação, o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação. 
E, para que não aleguem ignorância, expediu-se o presente, que 
será afixado no saguão do FORO REGIONAL III - JABAQUARA 

sito na Rua Afonso Celso, nº 1065, Vila Mariana - CEP 04119-061, 
São Paulo-SP e publicado na forma da Lei. Dado e Passado em 

Secretaria, nesta cidade e comarca de São Paulo, Estado de São 
Paulo, 04 de novembro de 2019.

São Paulo, 22 de novembro de 2019.

ClASSIfICAdoSClASSIfICAdoS

IMÓVEISIMÓVEIS

CoMUNICAdo

A PORMA PUBLIC PROD. 

E SERVIÇOS LTDA, com 

sede na Rua Correia de 

Lemos 158c subsolo, 

Chácara Inglesa, SP, SP, IE 

111108670112 

e CNPJ 53.570.438/0001/-71, 

comunica o extravio da 

NF mod. 21 no 18.756 até 

22.000, 05 vias, em branco.

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

Rua Luis Góes, 1466
Conjunto 04

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

ALPHA
ImóveIs

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

APTO 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

APTO METRÔ VILA MARIANA 
115 M²

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

 R$ 605 mil - Condomínio Baixo - Edifício padrão

AP. VILA NOSSA
SENHORA DAS MERCÊS 

100M²
  3 dorms, sala 2 ambs, WC, 

1 vaga, Reformado. Excelente 
localização. R$ 350 mil

CASA SAÚDE - 8x25M² 
áREA CONSTRUÍDA

3 dorms,  2 salas, 1 vaga,
edícula. R$ 530 mil

AP. METRÔ SANTA CRUZ  
80M²

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

R$ 360 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorm, sala 2 amb c/ varanda. 

DE, lazer total 1 vaga.

R$ 390 MIL

APTO JABAQUARA
76M² AU

3 dorms, 1 vaga, lazer total.
R$ 360 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

VILA MARIANA

2 dorms, DE, sala 2 ambs,

1 vaga, prédio padrão. 

R$ 2.500,00 - Cond. Baixo.
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APTO METRÔ PÇA DA áRVORE 

1 QUADRA DO METRÔ - 65 M²

Reformado!!!, 3 dorms, sala 2 

amb, coz, 1 vaga  R$ 380 mil

APTO PRAÇA DA áRVORE 
70M2 

2 dorms, sala 2 ambs c/
 varanda, coz, lavand, 

1 vaga. R$ 480 mil

METRÔ PARAÍSO
60 M² AU

2 dorms, sala 2 ambs,
coz, WC, s/ vaga.

Reformado - R$ 320 MIL

CASA METRÔ
PRAÇA DA áRVORE

220M² AC
3 dorm, 2 vagas,

R$ 750 MIL

APTO METRO ANA ROSA
86 M² AU

2 doms, sala 2 ambs, 2 WC, 

coz, AS, DE, 1 vaga.

R$ 440 MIL

APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²

2 dorm, sala 2 amb, c/varanda. 

DE lavand, lazer total.

R$ 480 MIL

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 
AV. IRAÍ, 1995

CRECI J-2447

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

2276-3539
2577-8954 

PLANALTO PTA - TÉRREA EM VILA
03 dorms,03 banhs,03 salas, 

cozinha, quintal, jardim, solarium 
e 2 vagas. R$ 5.000,00

VILA GUARANI - TÉRREA
01 dorm,cozinha, banheiro, entrada 

lateral sem vaga, totalmente 
independente. R$ 800,00

SOBRADO PARQUE JABAQUARA
 03 dorms,sala grande,cozinha 

americana, 02 banheiros, 02 vagas, 
edícula c/ banh. área de serviço, 

entrada lateral. R$ 2.300,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
Vila residencial, 01 dorm, sala, 

cozinha, banh, area de serviço e 
quintal, sem Vaga. R$1.200,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
03 dorm, sala, coz, 02 banheiros

área de serviço e quintal, 01 Vaga
R$ 2.000,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO
3 dorms/1suíte AE, 03 banhs, copa/
coz, sala edícula completa, quintal, 

escritório churrasqueira , portão 
automático,04 vagas. R$2.800,00

PLANALTO PTA-SOBRADO NOVO
 Conjunto Res., 02 dorms

02 suítes, sala grande, lavabo,
cozinha,  quintal e area de serviço, 

sem vaga. R$ 2.200,00

SOBRADO (300 MTS METRO CONCEIÇÃO)
03 dorms 1 suíte, 04 banheiros,

sala grande, quintal grande, entrada
lateral, edicula completa, 04 vagas.

R$3.000,00

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.onix2007.com
5588-3366/5588-4423Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“SEDE PRÓPRIA”

Lindo APTo  R$ 338 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

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 450 MIL

3 dorms, suíte, arms, 2 salas 
modernas, terraço fechado 

em vidro, acabto. refinado, lav, 
qtal, area verde nos fundos, 
coz. planejada, dep. emp. e
2 vagas gar.  REF  03-3448

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

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

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 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 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  

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 

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

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

APTo Ao LAdo AV. 
BQ. SAúdE R$ 350 miL 
Apartamento muito bem locali-
zado, 1 dormitório amplo, sala 
2 ambientes, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem. Oti-
ma oportunidade. REF.:04-3628

SoBRAdo mETRô  
JABAQUARA CidAdE 
VARGAS R$ 750 miL

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ 
arms, despensa, dep. emp, gar. 
c/ 2 vagas cobertas c/ portão 

automático.  REF.:04-3759

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

oPoRTUnidAdE CASA 
TÉRREA mETRô 

JABAQUARA R$ 650 miL
Ótima localização, c/ 2 dorms, 
sala 2 ambs, coz, AS, quintal, 
dependência de empregada 
e 2 vagas de garagem, p/ 
reforma. REF.: 04-3773
 ExCELEnTE CASA 

TÉRREA PRox. mETRô 
R$ 1.150 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 tran-
quila, próx. Metrô.REF.: 01-3744

SoBRAdo  mETRô 
JABAQUARA CidAdE 

VARGAS R$ 1.200 miL
3 dorms, ste, sala 2 ambs lav, 
coz c/ arms, estúdio musical c/ 

wc, saída para duas ruas,
3 vagas de gar. e portão 

automático. REF.: 11-3731

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

PTo PAULiSTA/ ExCEL. 
CASA TÉRREA 

Terreno de 750 m2, casa com 
3 dormitórios , sala , copa, 
cozinha, lavanderia, 7 vagas 
de garagem. Aceita imóvel casa

ou apto. “URGENTE” Otima 
oportunidade. Ref  09- 2622

ExCELEnTE SoBRAdo 
V.GUARAni R$ 350 miL
2 dorms, sala, cozinha, lavan-

deria, ótimo terraço. Ótimo 
imóvel muito bem localizado 
próximo do Metrô, bom para 
investimento. REF.: 08-3779

ExCELEnTE  APTo 
mETRô JABAQUARA

R$ 300 miL Com 2 VAGAS
2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha, area de serviço, 
2 vagas de garagem. Ótima 
oportunidade!  REF.:08-3774

CASA TÉRREA PRox. 
mETRô ALTo do 

iPiRAnGA - R$ 800 miL
Funciona Pet Shop no local, 

ótimo para renda, com 2 
dormitórios, sala, cozinha, 

banheiros,vaga de  garagem. 
Ref 08-3794

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

SoBRAdo ViLA GUARAni 
R$ 430 miL

Travessa da Av Leonardo da 
Vinci, 2 dormitórios, suíte, 
terraço, sala 2 ambientes,
lavabo, cozinha, área de 
serviço e garagem. Próx.
ao Metrô.   REF.: 05-3782

CASA TÉRREA
V. GUARAni R$ 510 miL

PARA RENDA - Prox. Metrô 
Conceição e Jabaquara, 2 
dormitórios, sala, coz, dep. emp, 
quintal e 2 vagas de garagem. 
Muito bom para investimento, 
fácil locação. REF.: 09-3683

APARTAmEnTo 3 doRm.
SÓ R$ 320 miL 

Vila Fachiuni, com 3 dormitó-
rios, revers., sala com sacada, 
cozinha, vaga de garagem, 60 
m2 úteis, muito bem localiza-

do. REF.:09-3745 

APARTAmEnTo
ViLA GUARAni
SÓ R$ 299 miL 

Fácil acesso, a 800m do metrô 
Jabaquara com 2 dormitorios, 

sala, cozinha com arms, e  
garagem.  Ref.  09-3810

APTo mETRô 
JABAQUARA R$ 530 miL
Amplo apartamento com 98 m2 
de área útil, 3 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, co-
zinha com armários, lavanderia 

e vaga de garagem. Otima 
oportunidade.REF.: 09-3652

SoBRAdo dE ViLA
R$ 420 miL- oPoRTUnidAdE
Próx. do Metrô , muito bonito, 2 
dormitórios, suíte com armários, 
terraço, sala 2 ambientes, cozi-
nha com armarios, quintal, area 
de serviço, garagem com portão 

automatico.  REF.: 04-3634

APTo PRox. mETRô 
JABAQUARA SÓ R$ 280 miL
2 dorms com ars, sala 2 ambs, 
cozinha com armários, área 
de serviço, vaga de garagem, 
playground, salão de festas, 
portaria 24 horas, prox. comer-
cio e mercados.  REF.: 05-3512

APTo ConCEiÇÃo 
“ BoCA do mETRô” 

R$ 235 miL
Muito bem localizado com  

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

negócio! Ref  09-3706

oTimo APTo mETRô 
ConCEiÇÃo R$ 920 miL 
3 dormitórios, sendo 1 suíte, to-
dos com armários, sala ampla, 
cozinha com armários, área de 
serviço, 2 vagas de garagem. 
Area útil de 102m2. Bem locali-
zado, tudo perto! REF.: 09-3797

CASA TÉRREA R$ 730 miL 
ViLA GUARAni

Terreno (8x31), 3 dormitórios, 
sala ampla, lavabo, copa 
cozinha, quintal, entrada 
lateral e duas vagas de 

garagem. Òtimo para renda. 
REF.: 08-3798

APTo– R$ 430 miL
Ao LAdo do mETRô

No Jabaquara com 2 dormi-
tórios, com armários, sala 
2 ambientes, cozinha com 
armarios, área de serviço e 

garagem. Otimo para moradia 
ou renda.  Ref  05-3668

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

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 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 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

SoBRAdo A 7 min. mETRô 
ConCEiÇÃo  R$ 440 miL 
EXCELENTE NEGÓCIO ! Próx. 
À Acad. Classe A com 2 ótimos 
dorms c/ arms, sala coz. ampla, 
2 banhs, quarto de empregada 
vagas de garagem cobertas, óti-
ma localização. REF.: 06-3493

oPoRTUnidAdE 
SoBRAdo REFoRmAdo 

Cid. VARGAS R$ 750 miL 
3 DORMITÓRIOS, Ste, comp. 
com arms, SALA de estar, sala 
de jantar, coz. planej, lavand, 
sala de TV, qtal c/ churr, e 2 va-
gas de garagem. REF.: 09-3753

APTo  mETRô 
ConCEiÇÃo  R$ 470 miL 
Belo, prox ao Metrô, 2 dormitó-
rios com armários, suíte, sala 
ampla com sacada, cozinha 
com armarios e garagem livre. 
Próximo ao comércio, excelente 

localização!.  REF:08-3799.

APTo - nA ViLA GUARAni 
R$ 370 miL 

Ótima localização, 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, com 

armários e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia. Ref.: 05-3783

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

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

PASSA-SE 
RoUPAS PARA 

foRA !

Tratar com Sueli
Fones : 11-5012-8149
Cel.: 11-96450-9510

Valor R$ 100,00 
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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 NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização da Av. 
Bq. da Saúde, ótimo acabto., 
c/ 2 suítes, living, lavabo, co-
zinha, quintal c/ área gourmet, 
garagem p/ 1 carro, ótimo p/ 

fins residenciais ou comerciais 
- REF.: 17.473

TÉRREA NOVA
MIRANDÓPOLIS

R$ 880 MIL
Ótima local do bairro, excelen-
te acabto., terreno 7 x 24 mts, 
c/ 3 dorm., 2 suítes, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha, la-

vanderia, garagem p/ 3 carros, 
estuda imóvel de menor valor 

- REF.: 17.624

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo local da Rua Diogo Frei-
re, terreno 300m², construção 
276m², c/ 3 dorm. c/ AE, wc so-
cial, living p/ 2 amb., lavabo, jd. 
inverno, copa, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., quintal, garagem 
p/ 4 carros - REF.: 17.135

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Reformada, vaga, boa locali-

zação da R. Fonseca da Costa, 
c/ 2 dorm., sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, terreno 8 x 15 m, 

construção 70 m² - 
REF.: 17.663

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. GUMERCINDO

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

SOBRADO
JD DA SAÚDE

R$ 890 MIL
3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, ga-
ragem sobsolo p/ 5 carros, 

construção de 220 m², estuda 
permuta c/ imóvel de menor 

valor - REF.: 17.668

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.430 MIL

Construção 400m², c/ 5 dorm. c/ 
AE, 3 suítes, 1 máster c/ closet e 
hidro, living c/ lareira, sl. TV, sl. 
jantar, escritório, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., amplo quintal 
c/ área gourmet, jardim, gar. 4 

carros - REF.: 17.154

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

Terreno 10 x 38 m, constr. 339 
m², c/ 4 suítes c/ AE, 1 máster 

c/ closet e hidro, living p/ 3 
amb., sl. jantar, coz. planej., 

amplo quintal c/ piscina e área 
gourmet, gar. p/ 4 carros - 

REF.: 17.720

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 520 MIL
Vago, ótimo local da rua Jussa-
ra, c/ 2 dormitórios, wc social, 

living, cozinha c/ armários, 
lavanderia, depend. p/ em-
preg., garagem p/ 1 carro, 

terreno 4 x 21,50 mts.,  cons-
trução 100 m² - REF.: 15.771

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 715 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

APTO
V. MORAES
R$ 250 MIL

Vago, excelente oferta, locali-
zado na Rua Simão Lopes, c/ 3 
dormitórios, wc social, living 

p/ 2 amb., cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, cond. 

R$ 500,00 - REF.: 17.752

APTO
V. BRASILINA
R$ 265 MIL

Excelente oferta, c/ 3 
dormitórios c/ AE, living p/ 

2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 
AE, lavanderia, garagem p/ 

1 carro, prédio de apenas 10 
anos c/ lazer completo - 

REF.: 17.750

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 539 MIL
A 800 mts. do Metrô Alto do 
Ipiranga, vago, c/ 3 dorm., 

suíte, wc social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem p/ 

2 carros, terreno 5 x 25 mts., 
construção 110 m² - 

REF.: 17.653

APTO
V. BRASILINA 
R$ 380 MIL

Ótimo local do bairro, c/ 3 
dormitórios, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 

prédio de apenas 10 anos c/ 
lazer completo - REF.: 17.636

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 560 MIL
3 dorm., 2 c/ armários embu-
tidos, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
c/ AE, lavand., wc p/ empreg., 
gar. p/ 2 carros, AU = 73m², 
cond. R$ 680,00, lazer com-

pleto - REF.: 17.664

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Excelente área útil de 93m², 
c/ 3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 

lavanderia, wc p/ emrpeg., 
garagem p/ 2 carros - 

REF.: 17.246

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 720 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, escritório, 
copa / cozinha c/ AE, despen-
sa, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 4 carros 

- REF.: 17.485

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
Excelente localização, c/ 3 

dorm., 2 suítes, wc social, li-
ving, sl. jantar, lavabo, cozinha, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 17.126

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo acabto., terreno 6 x 
27 mts., construção 334 m², 
c/ 3 dorm., suíte, living p/ 2 

amb., lavabo, cozinha, quintal 
c/ churrasq., gar. subsolo p/ 
6 carros, estuda imóvel de 

menor valor - REF.: 17.036

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.2 
carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 17.357

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
A 450 mts. do Metrô A. do 

Ipiranga, área útil de 63m², c/ 
2 dormitórios c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, lavanderia, 
wc p/ empreg., garagem 

p/ 1 carro - REF.: 17.208

APTO
CHÁCARA INGLESA

R$ 590 MIL
Ótima área útil de 75 m², living 
ampliado p/ 3 amb. c/ sacada, 

2 dorm., suíte, wc social, 
cozinha c/ AE, wc p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, a 15 min, 
a pé do Metrô Pça. da Árvore - 

REF.: 17.766

TERREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 630 MIL

Terreno 400 m², constr.283 
m², sendo uma casa c/ 3 

dorm., suíte, wc social, sala, 
coz, lavand., gar. p/ 3 carros, 

nos mais uma casa c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc - REF.: 17.064

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização do bairro, 

terreno 8 x 26 = 208m², 
construção de 152m², vago, c/ 
3 dorm., 2 wc social, lavabo, 
cozinha, lavanderia, fundos c/ 
amplo salão, gar. p/ 3 carros - 

REF.: 17.209

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

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

AE, lavanderia, dependências 
p/ empregada, garagem p/ 
2 carros- REF.: 17.062

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Reformado, ótimo acabto., ter-
reno 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/ 
empreg., qto. p/ depósito c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

SOBRADO + EDÍCULA
BQ DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Terreno 5 x 50 mts., construção 

380 m², sendo um sobrado 
c/ 2 suítes, living, sl. jantar, 

cozinha, dep. empreg., gar. p/ 
1 carro, edícula c/ 1 dorm., 

sala, coz., wc, e amplo salão 
nos fundos - REF.: 17.011

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Vago, terreno 8,50 x 30 mts., 
constr.230 m², c/ 3 dorm., suíte 
c/ closet, wc social, liv, sala de 
TV, coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
amplo salão c/ wc, gar.p/ 3 
carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 17.693

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 540  MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, área útil de 82 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 15.559

SOBRADO COND. 
FECHADO - JD. SAÚDE

R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condo-
mínio fechado, c/ 3 dorm. c/ 

AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, wc p/ empreg., gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.075

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

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/ saca-
da, cozinha c/ AE wc p/ empr., 

garagem p/ 2 carros, cond. 
R$ 650,00 - REF.: 17.212

APTO
CH. INGLESA
R$ 820 MIL

4 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 

planej., despensa, garagem 
livre p/ 2 carros, cond. R$ 

717,00 estuda permuta imovel 
menor valor - REF.: 17.536

APTO
CHÁCARA 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
JD. DA SAÚDE

R$ 870 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, liv. p/ 2 amb., la-
vabo, coz., dep. Empreg., qtal 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

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 quintal, jardim, gar. p/ 3 
carros - REF.: 16.381

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. pla-
nej., dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros, depósito individu-

al, lazer - REF.: 17.228

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

2 carros - REF.: 17.016

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

- REF.: 17.145

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 240 m², construção 

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

quintal, jardim, garagem p/ 4 
carros, ótimo local do bairro - 

REF.: 17.139

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.050 MIL

Ótimo local da R. Ribeiro La-
cerda, ótimo p/ fins comerciais 
ou residenciais, terreno 10 x 23 
mts., constr.170 m², c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, living, cozinha, 
dep. p/ empr., quintal c/ churr., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 17.605

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 209m², construção 
203m², vago, c/ 3 dorm. c/ 

AE, suíte, living p/ 2 amb., es-
critório, lavado, copa e cozinha 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 

4 carros, jardim - 
REF.: 16.866

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dormitó-
rios, terraço, wc social, sala, 
sl. de jantar, cozinha, lavan-
deria, wc p/ empregada, qto. 
despejo, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.239

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Terreno medindo 6 x 15,50 

mts., c/ 2 dormitórios, suíte, 
wc social, living, cozinha, la-
vanderia, terraço c/ churrasq., 

amplo quital, garagem p/ 2 
carros - REF.: 17.106

APTO
V. BRAS. MACHADO

R$ 650 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada 
gourmet, coz. Planej., garagem 
p/ 2 carros, área útil de 87 m², 
prédio semi-novo, lazer com-

pleto - REF.: 16.863

SOBRADO COM.
AV. BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 
Saúde, ótimo p/ consultório, 
escritório, ou outras finalidades, 
c/ 3 salas, 2 wc, ampla sala p/ 
recepção, ampla garagem tipo 
salão, p/ 1 carro, c/ wc e qto. 

Depósito - REF.: 17.481

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 
AE, lavanderia, dep. p/ em-

preg., gar. p/ 2 carros, área útil 
de 94m², ótimo acabnto., lazer 

completo - REF.: 17.869

(3) CASAS
SAÚDE

R$ 700 MIL
Ótimo local da Rua Gen. Cha-
gas Santos, ótimo p/ moradia, 

renda ou fins comerciais, 
terreno 5 x 50 mts., sendo uma 
casa c/ 2 dorm., sala, coz., wc, 
lavand, gar. p/ 2 carros, e mais 
2 casas c/ 1 dorm., sala, coz., 

wc lavand. - REF.: 17.872

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.600 MIL

Terreno 10 x 47 mts., AC = 535 
m², c/ 4 dorm. c/ AE, 2 stes., 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 3 
carros, depósito, sala c/ 30m², 
salão c/ 80m², qtal c/ chuRR, sl. 
festa c/ 100m² - REF.: 16.916

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.600 MIL

Impecável, const.320 m², c/ 4 
suítes c/ AE, sacadas, máster 
c/ closet e hidro, living / 3 amb. 
c/ lareira, sl. TV, lavabo, coz. 
planej, despensa, dep. empreg., 
amplo quintal c/ área gourmet, 
gar. p/ 6 carros - REF.: 17.871
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Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA

AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

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

Sábados das 9:00 às 13:00 horas

www.dinamarimoveis.com.br

CASAS TÉRREAS

APARTAmEnToS

SALÕES ComERCIAIS

SoBRADoS

SALAS

VILA BRASILInA
R$ 350.00

1 DORMITORIO

E BANHEIRO

BoSQUE DA SAÚDE 
R$ 570.00

 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO

VILA moRAES
R$ 600.00

DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL E 

ÁREA DE SERVIÇO

BoSQUE DA SAÚUDE
R$ 1.000.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO E   

QUINTAL E AREA
DE SERVIÇO

PARQUE BRISToL
R$ 1.600.00

3 DORMS C/ 1 STE 
SALA COZ BANH 

CORREDOR LATERAL 
LAVAND COBERTA COM  
1  BANH E 1 DORM 2 

QUINTAIS GAR COBERTA 
P/2 CARROS

JARDIm DA SAÚDE

R$ 2.500.00

3 DORMITÓROS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

QUINTAL NOS FDS  

COM 1 QUARTINMHO 

E BANHEIRO QUINTAL 

GRANDE NA FRENTE 

E GARAGEM.TODO 

REFORMADO.LINDO!!!!

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMS COM 1 SUITE 
SALA 2 AMBIENTES 

COZINHA 3 BANHEIROS 
QUINTAL NOS FDS 

AREA LIVRE DE 150 
METROS 4 VAGAS DE 

GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 6.000.00 

(ComERCIAL|)
3 DORMITORIOS 

COM 1 SUITE COM 

VARANDA SALA  

COZINHA COM AE 

2 BANHEIROS LAVABO 

DEPENDENCIA DE 

EMPREGADA QUINTAL 

FRENTE E FUNDOS 

GARAGEM P/6 CARROS 

320 METROS DE 

ÁREA CONSTRUÍDA.

IPIRAnGA
R$ 750.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

AREA DE SERVIÇO

JARDIm 
CAmPAnARIo

R$ 800.00
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA

SÃo JUDAS
R$ 800.00

SALÃO COM 60 

METROS E

1 BANHEIRO

VILA DA SAÚDE 
R$ 800.00 (Ao 

LADo Do PLAZA SUL)
SALÃO COM 25 

METROS E 1 BANHEIRO

JD.SA SAÚDE
R$ 800.00

SALÃO COM 40 

METROS E BANHEIRO + 

1 QUARTINHO

AmERICAnÓPoLIS 
R$ 1.200.00

SALAS COM

90 METROS

E 1 BANHEIRO

RUDGE RAmoS-SBC
R$ 3.200.00 (PACoTE)
SALÃO C/ 175 METROS 
C/ BANH E COZINHA + 
UM ASSOBRADADO C/ 
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO

VILA GUmERCInDo
R$ 2.300.00
SALÃO COM 65 

METROS C/MESANINO 
PIA DE COZINHA

1 DISPENSA 
E 1 ESCRITORIO

Dom VILARES
R$ 3.600.00

2 SALOES NA PARTE
DE BAIXO +/- 100M C/ 
BANH C/ ESCRITORIO

E BANHEIRO NA PARTE 
DE CIMA COZ 2 SALÕES.

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 500.00
SALAS COM

20 METROS E

1 BANHEIRO

PRAÇA DA ÁRVoRE
R$ 900.00

2 SALAS COM 

BANHEIRO E

ÁREA LIVRE

VILA moRAES
R$ 1.200.00
2 SALAS COM

100 METROS E

2 BANHEIROS 

SÃo JUDAS
R$ 2.000.00 (PACoTE)

SALA COM 32 METROS 

2 BANHEIROS COPA 1 VAGA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

SALA COM 56 METROS 

2 BANHEIROS E 1 VAGA COBERTA

ÁGUA FUnDA
R$ 600.00

1 DORMITÓRIO COZINHA 
BANHEIRO LAVANDERIA 

QUINTAL

IPIRAnGA
(Ao LADo Do 

mETRo) R$ 700.00
1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO AREA VDE 
SERVIÇO E QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 750.00 

1 DORMITORIO 
COZINHA BANHEIRO 
AREA DE SERVIÇO E 

QUINTAL.

VILA BRASILInA
R$ 800.00

1 DORMITORIOGRANDE  
SALA COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL 
GRANDE E LAVANDERIA 

COBERTA

V.BRASILInA
R$ 1.000.00

1 DORMITÓRIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA E 
QUINTAL LATERAL

IPIRAnGA R$ 1.000.00 
(PERTo Do mETRÔ 
ALTo Do IPIRAnGA
1 DORMITÓRIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 
QUINTAL LATERAL E 

LAVANDERIA COBERTA

moInHo VELHo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
QUINTAL

TABoÃo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SLA 
COZINHA BANHEIRO 

QUINTAL GRANDE NOS 
FUNDOS E GARAGEM 

COBERTA

VILA nAIR
R$ 1.600.00

2 DORMITÓRIOS 
GRANDES SALA 

COZINHA BANHEIRO 
QUINTAL E GARAGEM 
COBERTA P/2 CARROS

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.400.00 
(ComERCIAL)

2 DORMITÓRIOS SALA 
COM INTERFONE

COZ COM LAVANDERIA
BANH GAR 2 CARROS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.800.00

(PERTo Do PLAZA SUL)
3 DORMS C/ 1 STE SALA 
2 AMBS COZ BANH  DEP 

EMP C/ BANH AS GAR 
COBERTA P/3 CARROS 

ESCRITÓRIO E TERRAÇO

JARDIm DA SAÚDE
R$ 3.000.00

3 DORMITÓRIOS
2 BANHEIROS SALA 

COZINHA LAVANDERIA 
QUINTAL DEP 

EMPREGADA 3 VAGAS 
DE GARAGEM

VILA mARIAnA
R$ 4.000.00 (ComL.)
4 DORMS SALA 2 AMBS 

COPA E COZ COM AE 
QUINTAL NOS FDS COM 

BANHEIRO DISPENSA 
HALL CORREDOR COM 6 

VAGAS DE CARRO

JARDIm DA SAÚDE
R$ 3.500.00 (ComL.)

3 DORMS COM 1 
SUITE SALA 2 AMBS 

COZ BANHEIRO AS C/ 
BANHEIRO 4 VAGAS 
DE GARAGEM DEP 

EMPREGADA E QUINTAL

VILA BRASILInA

R$ 800.00

1 DORMITÓRIO SALA 

COZINHA BANHEIRO E 

ÁREA DE SERVIÇO

PRAÇA DA ÁRVoRE
R$ 2.400.00

2 DORMITÓRIOS C/1 
SUITE SALA COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL NOS 
FDS + 1  QUARTINHO 
GARAGEM COBERTA

P/1 CARRO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.900.00

3 DORMITORIOS TENDO 

UM COM AE SALA 

COZINHA 2 BANHEIROS 

QUINTAL GRANDE

V. DAS mERCÊS

R$ 900.00

1 DORMITÓRIO  SALA  

COZINHA BANHEIRO 

GRANDE AREA SERVIÇO

JARDIm DA SAÚDE
R$ 1.000.00

2 DORMITORIOS SALA 
COM SACADA COZINHA 

COM AE BANHEIRO 
COM AE 1 VAGA DE 

GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE

R$ 1.200.00

2 DORMITÓRIOS 

COM AE SALA COM 

SACADA COZINHA COM 

AE BANHEIRO ÁREA 

SERVIÇO COM AE 2 

VAGAS DE GARAGEM

ACLImAÇÃo

R$ 1.200.00

1 DORMITÓRIO SALA COZINHA AE 

BANHEIRO AREA SERVIÇO 1 VAGA

VILA DAS mERCÊS
R$ 1.500.00

2 DORMITÓRIOS COM AE SALA 
COZINHA COM AE BANHEIRO ÁREA 

SERVIÇO OM BANHEIRO 1 VAGA

HIGIEnÓPoLIS
R$ 4.000.00
BOX MEDINDO 

6.5 X 8.5 METROS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 6.000.00

EXCELENTE SALAO
COM 148 METROS 
COM 4 BANHEIROS 

ESCRITORIO VESTIARIO 
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Plaza Sul já tem Papai Noel
•NATAL

Iris Zanetti/DivulgaçãoPROMOÇÃO

VERMELHO

VISTA
DINIZ

TODA A LOJA
COM ATÉ

DES
CON
TO

Neste ano, a magia natalina 
chega ao Plaza Sul Shopping 
como o Jardim Mágico de Natal, 
com a reinterpretação de ele-
mentos tradicionais do período, 
como o Trenó, Papai Noel e suas 
renas, desta vez feitos em gran-
des esculturas de grama. 

O Jardim Mágico, instalado 
na Praça Central do piso 1, traz a 
grande árvore iluminada de 4,5m 
decorada nas cores vermelha e 
dourada. Uma casa na árvore in-
terativa, feita em palafi ta e com 
um escorregador, faz a diversão 
das crianças. Animais de pelúcia 
animatrônicos interagem com 
visitantes para fotos. O trenó 
também está presente em uma 
nova versão: todo coberto de 
grama para os clientes tirarem 
fotos. Para completar o cenário, 
um jogo de memória gigante!

Pelos corredores, há casca-
tas de luzes, árvores de Natal e 

pequenos cenários para fotos, 
como um banco que é uma 
grande bola de Natal e escul-
turas do Papai Noel, renas e 
esquilos. A área externa ganhou 
iluminação especial, um pórtico 
e renas iluminadas.

“Este ano, o Natal do Plaza 
Sul promove experiências em es-
paços que recriam as condições 
de um parque dentro do empre-

endimento”, comenta Amanda 
Amaral, Coordenadora de Ma-
rketing do Plaza Sul Shopping.

Papai Noel
O bom velhinho chegará ao 

Plaza Sul Shopping no dia 20 de 
novembro. Até 24 de dezembro, 
Papai Noel estará à disposição 
das crianças para fazer fotos, 
das 13h às 21h, na praça central 
do piso térreo. Grátis.


