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Vila Guarani tem novo 
parklet instalado na 
Avenida do Café

Essa foto é de 1938. Descubra 
a história por trás da imagem 
em nova seção do SPZS
Página 4

Calor e folia chegam nesse sábado
Não é todo mundo que 

gosta, mas o carnaval de 
rua paulistano foi resga-
tado com toda a força e 
esse ano promete voltar 
a quebrar recorde: serão 
mais de 14 milhões de fo-
liões nos quase 700 blocos 
espalhados por toda a 
cidade - um número abso-
luto maior que a própria 
população paulistana. Na 
Vila Mariana, vai ter Alceu 
Ramalho novamente, com 
o Bloco Bicho Maluco Be-
leza. Mas tem também 
Monobloco, Galo da Ma-
drugada (o maior bloco do 
mundo, direto de Recife) 
e muitos bloquinhos pe-
las ruas também. A folia 
chega junto com o au-
mento das temperaturas 
nesse sábado 15. Página 2

Chuvas causaram solapamento 
em Praça na Chácara Inglesa

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716
A Praça é imensa, mas 

de difícil manutenção 
por conta da topografia 
do terreno, em desnível. 
Com as chuvas da sema-
na o que aconteceu ali 
foi uma intensa erosão 
e abertura de cratera. A 
Prefeitura trabalhará no 
local para conserto do 
problema, porém planeja 
um projeto completo de 
revitalização. Página 3
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TOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
SEBO DO JOÃO BAURU

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

Comida Caseira 
e Fresquinha 

Todos os dias  da semana

Temos salão
no piso superior
com TV e Wi-Fi

De 2a a 6a feira 
das 11h às 15h

MARMITEX - DELIVERY
Comerciais        R$ 17,90
Extras               R$ 19,90 
Fitness                R$ 17,90
Pratos do Dia           R$ 19,90
Refrigerante    R$ 5,00
TAXA DE ENTREGA  R$ 2,00  (consulte área)

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

R.dos Otonis 537 - V. Clementino
Tel. 4563-2955    99233-6029Tel. 4563-2955    

Às quartas: 
a melhor 
feijoada

PEÇA JÁ POR 
TELEFONE OU 
WHATSAPP -
EXPERIMENTE!

Jornal



•CARNAVAL

Blocos de Carnaval tomam as 
ruas a partir desse sábado, 15
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FAÇA UMA VISITA | 11 4972-7350

O caminho entre sonhar e se tornar referência.

Garanta ao seu filho o preparo para a vida!

Programa Bilíngue
no contraturno

Inglês todos
os dias

Período
integral

Valorização
do esporte

Preço
justo

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO

O caminho entre 

Período
integral

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO

A previsão é de alta da tem-
peratura - que esse ano estava 
abaixo de média, com dias de 
frio e agasalho em janeiro e 
fevereiro! E junto com o calor, 
chega o Carnaval de Rua pau-
listano, quase 40% maior em 
número de blocos do que já foi 
no ano passado. A expectativa 
da Prefeitura, aliás, é de que 
nesse ano a capital paulista 
promova a maior folia do país, 
ultrapassando cidades tradi-
cionais como Rio, Salvador e 
Recife, com mais de 15 milhões 
de participantes. 

Nos últimos cinco anos, a 
quantidade de desfi les cres-
ceu 91,2% na capital. Em 2019, a 
festa contou com 490 desfi les 
e 464 blocos. Em 2020, serão 
678 desfi les e 644 blocos (um 
bloco pode fazer mais de um 
desfi le).

E a região da Vila Mariana  
(Ibirapuera, especialmente) é 
uma das mais movimentadas 
da capital, competindo com Pi-
nheiros (Vila Madalena), Con-
solação (baixo Augusta).

Mas engana-se quem pensa 
que são só os mega blocos da 
Avenida Pedro Álvares Cabral 
que atraem público por aqui. 
Tem Alceu, Elba, Preta Gil, 
Monobloco e até o tradicional 
Galo da Madrugada - bloco de 
Recife que é considerado o 

maior do planeta) na progra-
mação da via que fi ca em fren-
te ao Parque.

Mas os bloquinhos que se 
espalham pela Vila Mariana, 
Saúde e Moema - que são qua-
se 50, que tocam de marchi-
nhas tradicionais a jazz, pas-
sando por bloquinhos de rock, 
pagode e até específi cos para 
crianças pequenas - também 
atraem trazem movimentação 
e turistas. Pelos cálculos da 
Prefeitura, aliás, o resgate dos 
bloquinhos de rua na cidade 
não só impediu a tradicional 
fuga de moradores da capital 
no feriadão do Carnaval como 
também passou a atrair pes-
soas de todas as partes do país 
para cá. Em pesquisa realizada 
pelo Observatório do Turismo, 
em 2019, foi apontado que 30% 
das pessoas que curtiram o 
carnaval de rua eram de fora 
da cidade. Entre os paulista-
nos, 46% disseram que fi caram 
na cidade motivados pelo car-
naval paulistano, um aumento 
de 4,5% com relação ao índi-
ce levantado em 2018. Já 22% 
confi rmaram que receberam 
parentes ou amigos de outras 
localidades para curtirem o 
carnaval na cidade. O gasto 
dos turistas subiu, de R$ 683, 

em 2018, para R$ 734 em 2019 
(+10,7%) e a permanência dos 
turistas na cidade também au-
mentou, de 4 para 6 dias.

Pra atender toda essa de-
manda, a Prefeitura promete 
melhorara a estrutura, com um 
número total de banheiros dis-
poníveis já 80% maior que no 
ano anterior, 750 seguranças e 
20 postos médicos montados 
nos pontos de maior tráfego, 
além de Tendas de Acolhimen-
to, uma ação conjunta das 
secretarias da Cultura, Saú-
de e Direitos Humanos. Nas 
tendas haverá os chamados 
“anjos” e “anjas” (voluntários 
para atuar contra o assédio 
nos desfi les), advogadas, psi-

cólogas e assistentes sociais.
O valor investido por patro-

cinadores é recorde no país: R$ 
21,9 milhões. 

Em 2020, a cidade de São 
Paulo vai contar com 13 circui-
tos principais: Av. Marquês de 
São Vicente, Av. Eng. Luis Car-
los Berrini,  Av. Brigadeiro Faria 
Lima, Av. Tiradentes, Rua da 
Consolação, Centro Novo (Re-
pública), Av. Dumont Villares, 
Parque Ibirapuera, Av. Paulo 
VI (na altura do Sumaré), Av. 
Hélio Pelegrino (na altura de 
Pinheiros), Av. Hélio Pelegrino 
(na altura da Vila Mariana), Rua 
Henrique Schaumann  e Largo 
da Matriz, na Freguesia do Ó.

O Carnaval acontece já a 
partir desse sábado: 15 e 16 de 
fevereiro (pré-carnaval), 22 a 
25 de fevereiro (carnaval), 29 
de fevereiro e 1 de março (pós-
carnaval).

Para conferir o trajeto, data 
e horário dos blocos não só da 
Vila Mariana e do Jabaquara, 
acesse nosso site: jornalzona-
sul.com.br. 

Bloco Elástico estreou em 2019 e volta a desfi lar na Rua Luís Góis
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A cidade cresceu de for-
ma desordenada no último 
século, com ocupação de 
margens de importantes rios 
por avenidas e muito concre-
to. Paralelamente,o plane-
ta sofre consequências das 
agressões ao meio ambiente e 
tempestades ou desequilíbrio 
de temperaturas provocam 
catástrofes. 

Essa semana, o caos se 
instaurou em São Paulo por 
conta das fortes chuvas que 
caíram sobre a cidade na ma-
drugada de domingo para 
segunda-feira. Transporte 
comprometido, trânsito in-
terrompido, ruas alagadas, 

desmoronamentos, casas 
atingidas, famílias desabriga-
das, árvores derrubadas, de-
sabastecimento por conta do 
comprometimento do prin-
cipal entreposto da cidade, 
cancelamento de aulas foram 
alguns dos resultados dessa 
mais recente tempestade que 
se abateu sobre a cidade.

No Jabaquara, houve um 
desmoronamento de muro 
com comprometimento de 
quatro casas, mas não houve 
nenhum registro de vítima. Na 
Vila Mariana, além dos pontos 
costumeiros de alagamento, 
houve um solapamento na 
Praça Américo Portugal Gou-

veia. No momento em que a 
cratera se abriu, equipes da 
Subprefeitura de Vila Mariana 
e da Companhia de Engenha-
ria de Tráfego foram até o lo-
cal e interditaram a área, pelo 
risco de novos desabamentos.

Mas, a situação na praça é 
complexa, já que há ali água 
minando e o terreno da região 
é bastante desnivelado. A 
obra de recuperação da área, 
portanto, deverá ser feita 
pela Secretaria de Infraestru-
tura Urbana. 

A interdição do trânsito du-
rou poucas horas: a sinalização 
colocada pela CET foi afastada 
para passagem de carros.

Chuva intensa provocou solapamento em praça
•URBANISMO

A Praça Américo Portugal 
Gouveia é famosa. Também 
conhecida por “Buracão da 
Chácara Inglesa”, tem até pá-
gina no Facebook e já foi alvo 
de polêmicas. Ali, há dois anos, 
os próprios moradores resol-
veram montar um lago com a 
água de nascente que surge 
do solo e chegaram a colar 
peixes nele. Mas, por não ser 
obra aprovada, o lago acabou 
aterrado pela Subprefeitura. 

Depois,  em agosto de 
2019, a Subprefeitura de Vila 

Mariana abriu um chamamen-
to público com o objetivo de 
celebrar parcerias com enti-
dades de nível superior para 
a elaboração de projetos para 
áreas e equipamentos públi-
cos locais.

A Praça vai ser um dos en-
dereços-alvo do projeto. No 
início de fevereiro, foi llança-
do por uma faculdade da Vila 
Mariana um concurso para 
os alunos de Arquitetura e 
Urbanismo que tem como ob-
jeto a criação de um projeto 

de revitalização para a Praça 
Américo Portugal Gouveia. “A 
ideia é que o estudo inclua as 
nascentes e a topografi a do 
local, gerando conhecimento 
prático para os alunos e um 
espaço de convivência para a 
população”, afi rma o subpre-
feito Fabrício Cobra Arbex.

De acordo com o cha-
mamento, a execução do 
projeto vencedor caberá à 
Subprefeitura, desde que se 
enquadrem nas dotações or-
çamentárias existentes, mas 

o custeio da elaboração do 
projeto e acompanhamento 
por estudantes e equipe aca-
dêmica cabem à instituição. O 
projeto também pode resultar 
na seleção de estagiários não 
remunerados para atuarem 
no âmbito da Subprefeitura 
Vila Mariana, de modo a pro-
mover o desenvolvimento 
profi ssional e acadêmico dos 
universitários e a prestação 
de auxílio às atividades técni-
cas das equipes de servidores 
públicos.

Praça deve ganhar projeto de revitalização elaborado por estudantes
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•ESTÉTICA

Casas de repouso

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

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

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

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

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

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

Psicologia

Para anunciar
no SP Zona Sul

Online e Impresso
F: 5072-2020
9 8216-2837

362

O Carnaval paulistano é um 
sucesso inegável - até mes-
mo para quem não gosta da 
folia! Afi nal, a cidade oferece 
também inúmeras opções de 
baladas, casas noturnas para 
diferentes públicos, com dife-
rentes estilos musicais. 

Tanto para quem ama se 
divertir em blocos em bailes 
quanto para os fãs da balada, 
a indústria dos cosméticos 
tem novidades incríveis! Agora 
existe tinte fl uorecente para o 
cabelo, que brilha na luz negra. 
Tem também diversidade de 
cores intensas ou suaves, para 
criar mechas de diferentes co-
res ou colorizar todo o cabelo 
em um tom só. 

Aqui na Cut&Color, nós 
como profissionais da escola 
Soho estamos habituadas a tra-
balhar com camadas de cores, 
em pessoas de todas as idades. 

Agora, na folia do Carnaval, 
esse trabalho pode ser mais sol-
to e divertido, podemos criar 
efeitos para curtir ao longo 
desse mês de blocos na rua, em 
festas durante o dia ou à noite. 

Para baladas noturnas, o 
efeito da tinta fl uorescente é 
bem legal! A tonalidade neon 
cria um impacto todo original 
para combinar com seu visual.

Crianças e adolescentes 
também estão adorando um 
pouco de criatividade nos cabe-
los. Cortes ousados combinam 
com mechas verdes, azuis, 
vermelhos, roxos. E engana-se 
quem acha que são apenas as 

APARELHOS AUDITIVOS

•Aparelhos Auditivos
•Baterias e Consertos 
•Tampões de Natação e Antirruído

CARTELAS DE BATERIAS
PREÇO PROMOCIONAL

R$ 9,00

Av. Onze de Junho, 357 - V. Clementino 
Tel.: 3211-7105 - WhatsApp: 96353-1435
www.centroauditivoaudifone.com.br

AVALIAÇÃO 
SEM 

COMPROMISSO

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.

Audição

meninas que buscam um visual 
inovador. Os garotos também 
estão adorando mostrar a 
personalidade intensa, como 
estrelas do mundo do futebol, 
da música, da internet. 

Outra ideia bem divertida 
para curtir de dia ou de noite 
é investir numa maquiagem es-
pecial. E não estamos falando 
só de olhos marcantes ou tons 
fortes, não. 

Dá para fazer maquiagem 
cinematográfi ca, seja imitando 
um zumbi ou inspirada no ca-
maleão do rock, David Bowie. 

Use e abuse de sua criativi-

dade e conte com a gente para 
tornar sua ideia realidade!  

Rose Inoki &
Michelle Ceródio
Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 
Praça da Árvore 

Telefone: 2640-3660
# Esta coluna é publicada 

periodicamente, sempre com 
uma dica sobre saúde e beleza 
dos cabelos, maquiagem etc!

Carnaval ou balada, invista 
em cores para os cabelos!
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•HISTÓRIA

Na década de 1930, Moema era 
considerada “fi m de mundo”

•URBANISMO

A partir dessa semana, o 
jornal São Paulo Zona Sul inicia 
uma série de matérias para 
resgatar a história da zona sul 
paulistana através de imagens. 
Vamos comparar presente 
e passado, relembrar fatos, 
mostrar como o crescimento 
desordenado da cidade res-
ponde por problemas da atu-
alidade como os alagamentos 
e enchentes, trânsito e falta de 
transporte público sufi ciente, 
diferenças e desigualdades 
entre os bairros. Em nosso site, 
confi ra a comparação entre as 
imagens em efeito especial.

Para estrear a coluna, uma 
foto de Moema na década de 
1930. A imagem faz parte do 
acervo da Eurico Calçados, 
tradicional loja inaugurada na 
Avenida Jandira em 1938 e que 
permanece no local até hoje. 

Fim do mundo
Em 1936, quando o funda-

dor da loja - Herr Erich Rosen-
thal - veio da Alemanha para o 
Brasil, fugindo do cenário pré-
-guerra, inicialmente instalou-
-se no interior de estado de 
São Paulo, em uma fazenda de 
algodão.  Mas, em princípios 
de 1938, a família resolveu se 
mudar para a capital. “Um dia 
tomou um bonde na Praça da 
Sé, que ia até Santo Amaro, 
mas o senhor Erich resolveu 
descer em Indianópolis. Na 
época já chamado de Senhor 
Eurico, ele avaliou que tinha 
encontrado ali o lugar ideal 
para desenvolver seu negócio. 
Um bairro misto, afastado do 
centro, tal e qual era sua loja na 
Alemanha. Só que na verdade, 
a Avenida Jandira pouco ou 

nada tinha a ver com a Dussel-
dorfer Strasse”, relata o site da 
loja, que continua: 

“Era uma rua de terra, que 
virava rio em dia de chuva, para 
alegria da meninada com seus 
barquinhos de papel. O comér-
cio era mínimo: uma padaria 
na esquina, um barbeiro, um 
relojoeiro, uma loja de móveis, 
uma de uniformes escolares e 
alguns bazares.

Como disse um pedestre 
bem-humorado, era preciso 
ter coragem para abrir uma loja 
naquele fi m de mundo. Mas o 
senhor Eurico acreditou.

O bairro era bom. Os funcio-

nários das fábricas e indústrias 
da redondeza eram uma clien-
tela em potencial. Na época, 
tinha a Metalúrgica Barbará, 
a Reiche, fabricante de para-
fusos, a Junker, de fogões, a 
Sherwin Williams, de tintas, e 
poucas outras.

A colônia alemã, atraída 
pela indústria em crescimento, 
era bastante expressiva.

A linha de bonde Centro-
-Indianópolis fazia seu balão 
de retorno praticamente na 
porta, o que era garantia de 
movimento. E o que era mais 
importante: não havia na re-
gião nenhuma loja de calçados. 

Fotos: Eurico Calçados

Avenida do Café ganhou novo 
parklet em frente ao Senac

Um novo parklet foi ins-
talado nessa quinta, 13, na 
Avenida do Café, pertinho 
da estação Conceição do 
Metrô. Para quem ainda não 
conhece, os parklets são mini 
espaços de convivências com 
bancos e verde, que ocupam 
uma área junto a calçada, em 
lugar de carros.

O novo parklet foi implan-
tado em frente à unidade 
Jabaquara do Senac e a inau-
guração acontece às 10h30. 
De acordo com o Senac, o 
projeto do espaço foi pensa-
do para mesclar o estímulo 
à criatividade com sustenta-
bilidade, conversando assim 
com a especialidade em Meio 
Ambiente e Segurança do 
Trabalho da unidade Jaba-
quara do Senac.

O Parklet conta com um 
espaço para artes, bancos 

semi móveis, horta comuni-
tária, bicicletário com bomba 
de calibre e muito mais. Tudo 
desenvolvido para que os alu-
nos e a comunidade do entor-
no possam dar uma “pausa” 
na correria do dia a dia, seja 
para estudar, descansar ou 
reunir amigos em um espaço 
aconchegante e agradável.

A inauguração incluiu pa-
lestra sobre urbanismo e 
participação social e mesa 
redonda sobre o impacto 
da gentileza. A inauguração 
aconteceu antes mesmo de 
alguns acabamentos finais, 
já que a semana de chuvas 
atrapalhou a conclusão dos 
trabalhos. 

Mas, a partir dessa sexta, 
13, todos já podem usufruir 
do novo espaço localizado 
em via pública e, portanto, 
de acesso gratuito e livre a 

qualquer interessado. 
O Senac Jabaquara fi ca na 

Avenida do Café, 298, próxi-
mo à estação Conceição do 
metrô.

Os Parklets
Criados em São Francis-

co, nos EUA, surgiram como 
forma de converter o espaço 
do estacionamento dos auto-
móveis na via pública em áre-
as recreativas temporárias, 
estimulando a discussão do 
uso dos espaços da cidade 
de forma mais equilibrada. 
No Brasil o conceito de park-
let surgiu em São Paulo, em 
2012. A primeira implantação 
aconteceu no ano seguinte, 
liderada por um grupo com-
posto por arquitetos, desig-
ners e ONGs.

Veja mais fotos na ga-
leria de imagens em nosso 
site - jornalzonasul.com.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
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AV. IRAÍ, 1995 - PLANALTO PTA. 
CRECI J-2447

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

2276-3539
2577-8954 

- VENDA - VENDA - VENDA -

PLANALTO PAULISTA
TÉRREA EM VILA

 03 dorms,03 banhs,03 
salas,cozinha,  quintal, jardim, 

solarium e 2 vagas. R$ 5.000,00

SOBRADO (300M DO METRÔ CONCEIÇÃO) 
03 dorms 1 suíte, 04 banheiros,

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

R$ 4.000,00

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 - SOBRADO 
02 Dorms,01 banheiro,sala,Copa 
e cozinha c/ armários embutidos, 

edicula c/ banheiro, Area de serviço 
quintal e 01 vaga. R$ 2.500,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
 Vila residencial, 02 dorms,  sala, 
cozinha, banh, área de serviço e 
quintal, sem Vaga. R$ 2.600,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO
2 dorms, 02 banhs, copa/coz,sala

área de serviço compartilhada
rua tranquila - 01 vagas

R$ 1.800,00

MOEMA -SOBRADO COMERCIAL
Sobrado comercial c/ 03 salas 

sendo 1 suite, 03 banhs,sala 02 
ambs,copa e coz, Quarto e banheiro 
empregada,02 vagas. R$ 7.500,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
02 dorms, 02 salas , 02 banheiros
cozinha, quintal, área de serviço

casa de Vila , 01 vaga .
R$ 1.650,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO
03 dorms, 01 escritório, 03 banheiros
entrada lateral,edícula,área de serviço 

sala, cozinha, dep. emp. ÓTIMA 
OPORTUNIDADE - R$ 590.000,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO
02 dorms com ármarios, sala , cozinha, 

banheiro, quintal, área de serviço, 
edícula, 01 vaga. R$ 550.000,00

PRAÇA DA ÁRVORE - APARTAMENTO
à 12 minutos do metrô, 02 dorms AE, 

sala , cozinha,banheiro, área de 
serviço, 01 vaga, lazer completo. 

R$ 440.000,00

JABAQUARA - APARTAMENTO
02 dorms, sala 02 ambientes, terraço, 
02 banheiros, cozinha,churrasqueira,
forno de pizza,salão de jogos, 01 vaga 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. R$ 270.000,00

locaÇão

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

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEp-04047-002
pABX 5072-2020
CNpJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

Distribuído gratuitamente
em dezenas de bairros da
zona Sul de São paulo

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

Impressão Gráfica OESp

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

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

S.PAULO ZONA SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÃRIA DAS 

ELEIÇÔES DA ASSOCIAÇÀO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTISTAS 

REGIONAL  Vlla Mariana 
 

A Diretoria da Associaçao Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional Vila Mariana -, no uso de 

suas atribuições e de acordo com os artigos 44,4õ,46,47,48 do Estatuto Social em  vigor  

determina e torna publica a data de 20 de maio de 2020, para as Eleições dos cargos de Presidente, 

1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro Geral da APCD 

— Central e Regionais; Diretor  e  Vice-Diretor  dos  Departamentos  Científicos  e  Grupos  de 

Estudos; Representantes das regionais para que em segunda votação  os  mesmos  elegerao  os 

membros  titulares  do  Conselho  Deliberativo  da  APCD  (CODEL-APCD),  referente  à  gestào 

2020/ 2023. Membro s do Conselho Fiscal (COFI-APCD) e E;1eitora1 (COEL-APCD), referente à 

gestào 2020/ 2026. Conselheiros dos Conselhos Deliberativo; Fiscal e  Eleitoral  das  Regionais, 

quando previsto. As  inscrições  deverão  ser  feitas  através  de  requerimentos  prõprios,  em  duas 

vias, enviados e protocolados na secretaria  dos  Conselhos  da  APCD-Central,  sito  à  Rua 

Voluntários da Patria, n° 547 — 1° andar, para a Central e  na  APCD  Regional  Vila  Mariana  Rua. 

Dr. Diogo de Farias, n°66 — Vila Clementino, com o encaminhamento da  1‘ via dentro  do  prazo 

legal. 

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científico, Grupo de Estudo, serao por chapas 

Completas e para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. O Prazo de 

inscrição encerra-se no dia 20 de março de 2020 às 20:OOh na secretaria dos Conselhos da 

APCD-Central e na APCD Regional Vila Mariana 20:OOh. 

Os candidatos ao cargo do Conselho Deliberativo APCD Central, eleitos no primeiro pleito como 
representantes das respectivas Regionais em 20/05/2020, reunir-se-ào atë a primeira 
quinzena do mês de Junho nas suas respectivas Macrorregiöes para elegerem por aclamaçño 
dos representantes prescrites, os Conselheiros titulares e suplentes (CODEL-APCD), na 
proporçño prevista no artigo 65 do Regulamento Eleitoral combinado com o artigo 41 do 
Kstatuto Social da APCD Central, todo processo eleitoral sera organizado pelos coordenadores 
da Macrorregiäo e condusido pelo Delegado Eleitoral indicado pelo COEL Central, que deverñ 
obedecer aos critërio s eleitorais definidos no Regulamento Eleitoral da APCD Central. 

Sño Paulo, 13 de fevereiro de 2020. 
 
 

  Munira Kaissar Nassr 
 

Presidente secretäria Geral 

EdITAL dE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORdINÃRIA dAS
ELEIÇÔES dA ASSOCIAÇÀO PAULISTA dE CIRURGIOES dENTISTAS

REGIONAL Vlla Mariana
A diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões dentistas Regional Vila Mariana -, no 
uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 44,4õ,46,47,48 do Estatuto Social 
em vigor determina e torna publica a data de 20 de maio de 2020, para as Eleições 
dos cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário Geral e 
Tesoureiro Geral da APCd — Central e Regionais; diretor e Vice-diretor dos departa-
mentos Científi cos e Grupos de Estudos; Representantes das regionais para que em 
segunda votação os mesmos elegerão os membros titulares do Conselho delibera-
tivo da APCd (COdEL-APCd), referente à gestão 2020/ 2023. Membro s do Conselho 
Fiscal (COFI-APCd) e E; 1 eleitoral 1 (COEL-APCd), referente à gestão 2020/ 2026. 
Conselheiros  dos  Conselhos  Deliberativo;  Fiscal  e  Eleitoral  das  Regionais,  quando 
previsto. As inscrições deverão ser feitas através de requerimentos próprios, em duas 
vias, enviados e protocolados na secretaria dos Conselhos da APCd-Central, sito à 
Rua Voluntários da Patria, n° 547 — 1° andar, para a Central e na APCd Regional Vila 
Mariana Rua. dr. diogo de Farias, n°66 — Vila Clementino, com o encaminhamento da 
1‘ via dentro do prazo legal. 

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científi co, Grupo de Estudo, serão por 
chapas Completas e para os Conselhos deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. 
O Prazo de inscrição encerra-se no dia 20 de março de 2020 às 20:OOh na secretaria 
dos Conselhos da APCd-Central e na APCd Regional Vila Mariana 20:OOh. 

Os candidatos ao cargo do Conselho deliberativo APCd Central, eleitos no primeiro 
pleito como representantes das respectivas Regionais em 20/05/2020, reunir-se-ão 
atë a primeira quinzena do mês de Junho nas suas respectivas Macrorregiões para 
elegerem por aclamação dos representantes presentes, os Conselheiros titulares e su-
plentes (COdEL-APCd), na proporção prevista no artigo 65 do Regulamento Eleitoral 
combinado com o artigo 41 do Estatuto Social da APCd Central, todo processo eleito-
ral será organizado pelos coordenadores da Macrorregião e conduzido pelo delegado 
Eleitoral  indicado  pelo COEL Central,  que  deverão  obedecer  aos  critérios  eleitorais 
defi nidos no Regulamento Eleitoral da APCD Central.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.

  

dra. denise Cavalieri                                     Munira Kaissar Nassr
   Presidente                                                   secretäria Geral 

Vila Mariana, sobrado na 
R: Capitão Macedo, 519.

Falar com Paiva

Alugo sAlA
pArA consultório 

psiquiátrico /
psicológico

(11) 99991- 1368

Vila Mariana

Fone: (11) 98578-1020

Sobrado com 155m²,
R$ 3.200,00

Rua  Joinville, 5 salas,
3 Wcs. Aceito

Corretor. Totalmente
Reformado

ToQuE jÁ!!!

Fone: 5072-9636
Whatapp: 99132-1189 

Teclado, Violão,
e outros.

Fácil e rápido.
Também 3a idade.

coMpro
liVros usados

RETIRO
NO LOCAL
11- 97230-2978

WhatsApp
clblivros@gmail.com

passa-sE 
roupas 

para fora !

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

Valor R$ 100,00 

VEndE-sE EM 
boM EsTado

Fone: 9 8965-9356

-Cômoda branca, 4 gavetas + 
1 de chave c/ sapateira R$ 300,00.

-Geladeira Consul c/ freezer
espaçosa R$ 600,00.

-Fogão 4 bocas, semi novo
R$ 350,00.

Mesa de madeira boa + 4 cadeiras 
almofadadas R$ 200,00.

Minuto DE rEFlEXÃo
Contribua com sua parcela, para tornar mais belo este mundo.

Um pequenino gesto uma ação insignificante, podem melhorar muito o 
ambiente em que nos encontramos, elevar o entusiasmo de quem esta 

desanimado, reanimar aquele que esta desiludido.
Um simples aperto de mão confiante faz renascer, por vezes a coragem 

de quem estava por fraquejar.
Então! contribua com alguma coisa parar tornar mais belo este mundo. d.C.V.

C
re

ci
: 3

12
3-

J

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

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

JARDIm DA SAÚDE
R$ 800.00

SALÃO COM 40 

METROS E BANHEIRO

+ 1 QUARTINHO

AmERICAnÓPoLIS 
R$ 1.200.00

SALAS COM

90 METROS

E 1 BANHEIRO

VILA GUmERCInDo
R$ 2.300.00
SALÃO COM 65 

METROS C/MESANINO 
PIA DE COZINHA

1 DISPENSA 
E 1 ESCRITORIO

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$ 1.700.00 (PACoTE)

SALA COM 32 METROS 
2 BANHEIROS COPA 1 VAGA
5 MINUTOS DA SÃO JUDAS

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

SALA COM 56 METROS 

2 BANHEIROS E 1 VAGA COBERTA

HIGIEnÓPoLIS
R$ 4.000.00
BOX MEDINDO 

6.5 X 8.5 METROS

VILA BRASILInA

R$ 300.00

1 DORMITORIO E 

BANHEIRO QUINTAL

ÁGUA FUnDA

R$ 600.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 

QUINTAL

VILA moRAES

R$ 600.00

DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO  QUINTAL E 

AREA DE SERVIÇO

IPIRAnGA
(Ao LADo Do mETRÔ)

R$ 700.00
1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO AREA DE 
SERVIÇO E QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 800.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHIRO AREA DE 

SERVIÇO QUINTAL

JABAQUARA /
VILA CAmPESTRE

R$ 800.00
1 DORMITORIO GRANDE  
SALA GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL E 
AREA DE SERVIÇO

moInHo VELHo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
QUINTAL

VILA BRASILInA

R$ 800.00

1 DORMITORIO SALA COZINHA 

BANHEIRO E AREA DE SERVIÇO

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 FUNBDOS GARAGEM P/ 6 CARROS 320 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA.

JARDIm CAmPAnARIo

R$ 800.00

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA

V. DAS mERCES

R$ 850.00

1 DORMITORIO  SALA  

COZINHA BANHEIRO 

GRANDE AREA SERVIÇO

IPIRAnGA
(Ao LADo Do mETRÔ)

R$ 1.000.00
1 DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO AREA
DE SERVIÇO

V. BRASILInA
R$ 1.000.00

1 DORMITÓRIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA E 
QUINTAL GRANDE

VILA BRASILInA

R$ 1.200.00

2 DORMITRIOS SALA 

GRANDE COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 

COBERTA QUINTAL 

GRANDE E GARAGEM 

COBERTA COM PORTAO 

AUTOMATICO

JARDIm DA SAÚDE

R$ 3.500.00

(PERTo Do PLAZA SUL)

3 DORMITORIOS 

COM 1 SUITE SALA 

2 AMBIENTES 

COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO COM 

BANHEIRO 4 VAGHAS 

DE GARAGEM DEP 

EMPREGADA E QUINTAL

VILA mARIAnA

R$ 4.100.00  

(ComERCIAL)

4 DORMITORIOS SALA 

2 AMBIENTES COPA 

E COZINHA COM AE 

QUINTAL NOS FDS

COM BANHEIRO 

DISPENSA HALL 

CORREDOR COM

6 VAGAS DE CARRO

JD DA SAÚDE

R$ 1.400.00

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVABO QUINTAL 

GARAGEM COBERTA

VILA BRASILInA

R$ 800.00

1 DORMITORIOGRANDE  

SALA COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL 

GRANDE E LAVANDERIA 

COBERTA

VILA PRUDEnTE

R$ 2.000.00

2 DORMITÓRIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA QUINTAL 

GARAGEM.TODA REFORMADA

VILA moRAES
R$ 1.200.00

3 DORMITÓRIOS SALA 
COZINHA 2 BANHEIROS 
LAVANDERIA GRANDE 

GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE
R$ 1.200.00

2 DORMS COM AE SALA 
COM SACADA COZINHA 

COM AE BANHEIRO AREA 
SERVIÇO COM AE 2 

VAGAS DE GARAGEM

VILA DAS mERCÊS
R$ 1.500.00(PACoTE)
2 DORMITÓRIOS COM 

AE SALA COZINHA COM 
AE BANHEIRO AREA 
SERVIÇO 1 VAGA

CHÁCARA InGLESA
R$ 2.200.00

2 DORMITÓRIOS SALA 
C/SACADA COZINHA 
COM AE BANHEIRO 

LAVAND COM BANHEIRO 
GARAGEM P/1 CARRO

*VENHA PARA DINAMAR 
IMÓVEIS!!!!! NO MÊS DE 
FEVEREIRO, ESTAREMOS 

DE PORTAS ABERTAS 
PARA NOVOS CLIENTES, 

PREMIANDO-OS COM 
A ISENÇÃO DA TAXA 
ADMINISTRATIVA NO

1º (PRIMEIRO) ALUGUEL 
PARA OS IMÓVEIS QUE 

PERMANECEREM CONOSCO*
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GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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 

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.430 MIL

Construção 400m², c/ 5 dorm. c/ 
AE, 3 suítes, 1 máster c/ closet 
e hidro, liv. 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

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

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

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

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$ 1.600 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

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$ 780 MIL
Excelente rua residencial, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
sala, lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, wc p/ empreg., 

quintal c/ chuurasq., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 17.370

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 790 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 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

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
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
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

(3) CASAS
SAÚDE

R$ 700 MIL
Rua Gen. Chagas Santos, ótimo 
p/ moradia, renda ou fins comer-
ciais, terreno 5 x 50m, sendo 
uma casa c/ 2 dorm., sala, coz., 
wc, lavand, gar. 2 carros, e + 
2 casas c/ 1 dorm., sala, coz., 

wc lavand. - REF.: 17.872

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.650 MIL

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

quintal gramado, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 15.555

APTO
JD. DA SAÚDE

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

lavanderia, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 2 carros, área útil de 
94m², ótimo acabnto., lazer 
completo - REF.: 17.869

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
A 900 mts. do Metrô A. do 
Ipiranga, terreno 7,50 x 30m, 
construção 257m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte liv. p/ 2 amb., escri-
tório, lav, copa, coz. c/ AE, dep/ 
p/ emp., amplo salão p/ festa, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.849

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo localização da Rua Frei 
Rolim, terreno 210m², constru-
ção 160m², c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ hidro, liv. p/ 2 amb., sl. 
TV, lavabo, coz. c/ AE, despen-
sa, dep. p/ emp., qtal c/ churr., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 17.270

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ hidro, sl. Estar, sl. 

Jantar, sl. Visita, lav, coz. c/
 AE, dep. p/ emp., jardim, gar. p/ 
2 carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 17.357

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

Excelente AU = 302m², 
impecável, c/ 4 dorm. c/ AE, 3 
suítes, 1 máster c/ closet, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, sl. jantar, 
sl. música, lavabo, copa, coz. 
planej., dep. p/ empreg., gar. p/ 

3 carros - REF.: 16.759 

SOBRADO COM./RES. 
RUA STA. CRUZ

R$ 650 MIL
Ótimo local da R. Sta. Cruz, 
próx. ao Hospital Sta. Cruz, 

terreno 4 x 29 mts. c/ 2 dorm. 
c/ AE, wc social, living p/ 2 
amb., coz., despensa, qto. e 

wc p/ empreg., gar. p/ 1 carro 
- REF.: 17.912

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dor-

mitórios, terraço, wc social, 
sala, sl. de jantar, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.239

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização do bair-
ro, 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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
A 850 mts, do Metrô A. do Ipi-
ranga, terreno plano c/ 7,50 x 28 
mts., constr. 128m², c/ 3 dorm., 
wc social, liv, sl. de jantar, lav, 
copa, coz. c/ AE, despensa, de-
pósito, dep. p/ empre., quintal, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 17.914

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

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do bairro, 

na Rua Diogo Freire, terreno 
plano medindo 10 x 30 mts., 
totalizando 300m², ótimo para 
moradia, ou para fins comer-

ciais, local funciona restaurante 
- REF: 17.763

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

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 749 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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, liv. p/ 2 amb. c/ saca-
da, cozinha c/ AE, wc p/ emp., 

gar. p/ 2 carros, área útil de 
92 m², ótimo acabamento., 

lazer completo - REF.: 17.913

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
PLANALTO PTA.

R$ 1.290 MIL
Terreno 10 x 22,50 mts., cons-
trução 250 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. p/ 
empregada, quintal, garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 17.928

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

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

ótima localização, bom tam-
bém p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Ótimo local, reformado, im-
pecável, AU = 73 m², c/ 2 

dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha planejada, 

dependência p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.820

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 595 MIL
Vago, ótimo local, c/ 3 dorm., 

wc social, amplo living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empreg., 
amplo garagem p/ 1 carro, 

terreno 4,10 x 23 mts., cons-
trução 136m² - REF.: 17.875

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, trav. da tua 

Tiquatira, c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, copa, cozinha, 
lavanderia, depósito, wc p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 7,5 x 20 mts., constr. 

142 m² - REF.: 16.409

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

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 

160 m², amplíssimo quintal, c/ 
3 dorm., wc social, living p/ 2 
amb. c/ lareira, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 4 

carros - REF. 16.442

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
JD. DA SAÚDE

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

terreno 188m², constr. 153 m² 
- REF.: 16.236

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Vago, terreno 8,50 x 30 mts., 
constr.230 m², c/ 3 dorm., suíte 
c/ closet, wc social, living, sala 
de TV, coz. c/ AE, dep. p/ em-
preg., amplo salão c/ wc, gar.p/ 
3 carros, estuda permuta c/ apto. 

menor valor - REF.: 17.693

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$ 1.100 MIL

Terreno 209m², construção 
203m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb., escritó-
rio, lavado, copa e cozinha c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 4 
carros, jardim - REF.: 16.866

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, quintal c/ chur, sl. 
festa c/ 100m² - REF.: 16.916
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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

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

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 

localizado. 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

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 - 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

apto  CoBERtURa  
mEtRô  R$ 900 mil 

Metrô Conceição, ótimo apto, 
3 dormitórios, suíte, amplo 

living, cozinha com armários, 
churrasqueira e garagem. Pró-
ximo ao comércio, excelente 
localização!.  REF:12-3836

ExCElEntE SoBRado 
ComERCial pRox. 
mEtRô R$ 800 mil

Vila Guarani, para residência 
ou comercio, 3 dormitorios, 2 
salas, 2 banheiros, cozinha, 

garagem, quintal. Ótimo inves-
timento.  REF.: 12-3837

apto JaBaQUaRa R$ 375 mil
Cidade Vargas, 2 dormitórios 
com armários, sala 2 ambien-
tes com sacada, cozinha com 

armários, lavanderia e vaga de 
garagem. Lazer completo, 60 
m2 úteis, pronto para mudar, 

VAGO. REF.: 12-3818

SoBRado
mEtRo JaBaQUaRa

R$ 415 mil
2 dormitórios, ótima sala, 

cozinha com armários,
quintal amplo, lavanderia e 

garagem. Ótima oportunidade 
REF.: 09-3811

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  

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

AP .VL CLEMENTINO 115M²
PRÓX. METRÔ HOSP. SÃO PAULO

3 dorm,sendo 1 ste c/varanda, sala 2 amb 
c/ varanda, lazer completo, 2 vagas 

R$ 750 MIL

AP.METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE 65M²

reformado, 2 dorm, sala 2 amb, WC, lavand, 

lazer total 1 vaga 

R$ 450 MIL. Pronto para morar

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$ 320 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.

cr
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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$ 360 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

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

AP. PARAISO 100 M²
3 dorm, sala 2 amb, 

coz ; DE 1 vaga
R$ 2.600,00

AP. VL. CLEMENTINO
PRÓX METRÔ SANTA CRUZ

3 dorm. sendo 1 ste, sala, 
coz, WC. DE  2 vagas

R$ 2.500,00
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Na Vila Mariana, começaram as obras
para ciclovia Domingos de Moraes

•URBANISMO

As obras começaram! A 
ciclovia da Rua Domingos de 
Morais, que vai ligar a pista 
exclusiva da Rua Vergueiro 
com a ciclofaixa da Avenida 
Jabaquara, já está em obras, 
fi nalmente, agradando aos 
cicloativistas, desagradando 
outra parcela. 

Inegavelmente, entretan-
to, a ciclovia - em especial por 
ser segregada, ou seja, sepa-
rada das faixas de rolamento 
- deve gerar mais segurança 
para quem usa as bikes, mo-
toristas e pedestres. Vale 
ressaltar o recente e intenso 
aumento na circulação de bici-
cletas nos serviços de entrega 
por aplicativos. 

As obras já começaram na 
região da estação Vila Maria-
na, onde será feita a conexão 
da Vergueiro. Durante anos, a 
ciclovia não pode ser instala-
da ali por conta das obras de 
expansão da Linha 5 - Lilás, do 
metrô, que ocupavam parte 

da pista junto à região da es-
tação Santa Cruz.

A construção da ciclovia 
será custeada pelo Colé-
gio Marista Arquidiocesano, 
como compensação por ser 
um polo gerador de tráfego 
na região. Na semana passa-
da, o colégio já havia infor-
mado que começariam a ser 
instalados os tapumes e pro-
teções em concreto que, ain-
da conforme as explicações 
do colégio, estão sendo con-
feccionados.  “Estima-se que 
o restante do projeto dure 
cerca de 100 dias dependen-
do das condições climáticas 
e demais intercorrências que 
podem impactar o andamen-
to das atividades”, indicava 
nota enviada pelo colégio. 

O novo Plano Cicloviário da 
cidade de São Paulo prevê 173 
quilômetros de novas cone-
xões (integração da malha) e 
310 quilômetros de reformas 
e melhorias em estruturas já 

existentes, sendo que 41 já fo-
ram entregues e outros 92 es-
tão em obras. O projeto tam-
bém prevê 12 quilômetros de 
remanejamentos, consideran-
do as particularidades do viá-
rio, a segurança dos usuários 
e a fl uidez no trânsito. A Pre-
feitura garante que nenhum 
quilômetro será retirado.

O investimento no Plano Ci-
cloviário é de R$ 325 milhões, 
acompanhado de um projeto 
de recapeamento orçado em 
R$ 250 milhões. No total, a ci-
dade passará dos atuais 503 
quilômetros para 676 quilô-
metros de vias para ciclistas 
em 2020.

Entre as promessas, há 
novas pistas exclusivas para 
bikes previstas na rua Luís 
Góis, corredor formado pelas 
avenidas Prof. Abraão de Mo-
raes/Ricardo Jafet, além de 
conexão da Avenida Bosque 
da Saúde com a ciclofaixa da 
Avenida Jabaquara.

Subprefeitura de Vila Mariana discute 
qualidade de vida do idoso em fórum

Depois de implantarmos 
o Comitê do Bairro Amigo do 
Idoso no fi nal do ano passa-
do em parceria com a Escola 
Paulista de Medicina / Uni-
fesp, a Subprefeitura de Vila 
Mariana criou um Fórum da 
Pessoa Idosa de Vila Mariana 
/ Vila Clementino. A partir de 
agora, o Fórum vai se reunir 
sempre na primeira segunda-
-feira do mês, das 10h às 12h, 
no auditório da Subprefeitu-
ra Vila Mariana. O segundo 
encontro, portanto, será em 
2 de março. 

As reuniões são abertas à 
população e têm como obje-
tivo debater as políticas pú-
blicas voltadas para a terceira 
idade, os direitos fundamen-
tais presentes no Estatuto 
do Idoso, além de divulgar 
ações para o envelhecimen-
to saudável, como práticas 
de exercícios, alimentação 

balanceada e prevenção de 
acidentes.

São convidadas a parti-
cipar das reuniões, além de 
representantes da Subpre-
feitura Vila Mariana, as se-
cretarias de Esporte, Direitos 
Humanos e Cidadania, Saúde, 
Pessoa com Deficiência e 
Educação.

Bairro amigo do Idoso
O bairro da Vila Clemen-

tino, no distrito da Vila Ma-
riana, foi escolhido para o 
projeto Bairro Amigo do Ido-
so por ter um contingente 
proporcionalmente elevado 
de pessoas idosas e é tam-
bém onde está localizada a 
Escola Paulista de Medicina/
Unifesp, centro de referência 
em ações voltadas à popu-
lação idosa, com relevante 
experiência no atendimento 
médico deste segmento de-
mográfi co.

 “As pessoas estão viven-
do mais, a população está 
envelhecendo e precisamos 
incentivar o uso dos espa-
ços públicos também pelos 
idosos. Temos de pensar em 
políticas de acessibilidade e 
em atividades que estimulem 
a ocupação da cidade pelas 
pessoas mais velhas”, afi rma 
o subprefeito da Vila Maria-
na, Fabricio Cobra Arbex.

A coordenação do comitê 
instituído para viabilizar o 
projeto caberá à Escola Pau-
lista Medicina/ Unifesp.

SERVIÇO
Fórum da Pessoa Idosa de 

Vila Mariana / Vila Clementino
Reuniões: toda primeira 

segunda-feira do mês, das 
10h às 12h, no  Auditório da 
Subprefeitura Vila Mariana 
(Rua José de Magalhães, 
500 - Vila Clementino)tos, 
designers e ONGs.

Obras devem se estender por 100 dias


