
17 DE JULHO DE 2020 - ANO 60 - NO 2.982Telefone/WhatsApp: (11) 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Página 3

Cura da Aids pode estar 
próxima e vem de pesquisa 
desenvolvida na V. Mariana

O Ministério Público 
Federal entrou com ação 
na Justiça contra o que 
definiu como “estrangula-
mento financeiro e aban-
dono administrativo” da 
Cinemateca Brasileira, lo-
calizada na Vila Mariana. O 
MP está demandando que 
o Governo Federal repas-
se imediatamente os 12 
milhões de reais previstos 
no Orçamento 2020 e que 
poderiam quitar as dívidas 
com trabalhadores, que 
estão sem salários há três 
meses, energia elétrica, 
que garante o ar condi-
cionado e evita riscos de 
incêndio do acervo alta-
mente inflamável. Essa se-
mana, a comunidade e tra-
balhadores promoveram 
um “Abraçaço” (foto) à 
Cinemateca.   Página 5

Cinemateca: impasse continua

Dias com temperaturas amenas 
aumentam a vontade de saborear 
feijoada e comida mineira
Página 4
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Os parques sob co-
mando do Governo do Es-
tado reabrirem as portas 
para o público. Uma boa 
opção para garantir lazer 
das crianças nas férias, 
desde que com cautela, o 
Zoológico e o Zoo Safari 
têm esquema especial. O 
Jardim Botânico é outro 
espaço para contemplar 
a natureza.   Página 4

Jardim Botânico, Zoológico e 
Zoo Safari já estão reabertos 
ao público, com restrições
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Em abril, o Governo 
do Estado anunciou que 
o laboratório do Insti-
tuto Biológico, na Vila 
Mariana, faria 10 mil tes-
tes mensais de covid 19. 
Mas só agora a testagem 
começará, privilegiando 
policiais e profissionais 
da segurança.   Página 2

Laboratório do Instituto Biológico 
testará profissionais de segurança

Foto: Divulgação/Trabalhadores da Cinemateca
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Laboratório do Instituto Biológico 
inicia testes para Covid 19

Três meses depois de 
anúnciado, fi nalmente o  La-
boratório de Viroses de Bo-
vídeos do Instituto Biológico 
(IB), na Vila Mariana, iniciou 
os trabalhos de diagnóstico 
de COVID-19. O espaço foi ha-
bilitado pelo Instituto Adolfo 
Lutz para colaborar no aten-
dimento da pandemia pelo 
teste molecular (RT-qPCR) e 
tem capacidade para realizar 
dez mil análises por mês.

A lentidão na testagem e 
divulgação de resultados e o 
baixo número de testes apli-
cados na população são fato-
res que contribuem para que 
a Covid 19 se espalhe. São 
Paulo ainda tem alto nível de 
contaminação, tem batido 
recrodes de mortes e, em-
bora o ritmo de contágio te-
nha sido reduzido na capital, 
ainda está bem acima do que 
quando foi decretada a qua-
rentena, com fechamento de 
todo o comércio. 

Essa semana, o governo 
do Estado anunciou que a 
da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado, 
responsável pelo Instituto 
Biológico, e a Secretaria da 
Segurança Pública assina-
ram um termo de coopera-
ção para a realização dos 
diagnósticos nos agentes de 
segurança. O objetivo é mini-
mizar os efeitos da infecção 
e viabilizar o isolamento dos 
profi ssionais para evitar a 
transmissão da doença.

Amostras
A Polícia Militar contribuiu 

na manutenção das portas 
do Laboratório de Biosse-

gurança Nível 3 (NB3) do IB 
para que os voluntários pos-
sam processar as amostras 
em segurança e evitar escape 
viral nas dependências do la-
boratório.

O IB recebeu os insumos 
diagnósticos do Instituto Bu-
tantan, parte dos equipamen-
tos de proteção individual 
(EPI) da empresa Boehrin-
ger Ingelheim Saúde Animal 
e microtubos e estantes da 
Innova Agrotecnologia. Ou-
tros laboratórios do próprio 
instituto contribuíram com 
estantes, usadas para acon-
dicionar e organizar os tubos 
das amostras dos pacientes.

“O termo de cooperação 
entre a Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo e o IB é 
de fundamental importância 
para a saúde dos nossos po-
liciais militares, no sentido de 
disponibilizarmos o exame 
de RT-qPCR, que é conside-
rado de padrão ouro, para 
o diagnóstico da Covid-19, 
onde são detectados o ma-
terial genético do coronaví-
rus”, afi rma Luciano Bottura, 
capitão médico da PM.

“A partir dessa parceria, 
manteremos o atendimento 
dos nossos policiais. A impor-
tância desse teste vai além 
do diagnóstico de Covid-19. 
Ele permite isolar o paciente 
e realizar a rastreabilidade de 
seus contactantes para mo-
nitoramento e controle da 
doença”, completa.

Laboratório
 O Laboratório de Viro-

ses de Bovídeos (LVB) do IB 
possui instalação de Biosse-

crianças com 12 meses de ida-
de, e a segunda dose é feita 
com a tetraviral (SCR+varice-
la) em crianças a partir de 15 
meses.

 Vale lembrar que a vaci-
nação tríplice viral segue o 
calendário do Ministério da 
Saúde para as outras faixas 
etárias. Pessoas até 29 anos 
devem ter duas doses com-
provadas e quem tem entre 
30 e 59 anos, precisa ter pelo 
menos uma dose.

 A primeira etapa da cam-
panha aconteceu entre os 
dias 10/02 a 13/03/2020,  foi 
para pessoas de 5 a 19 anos 
de idade. O Município de 
São Paulo (MSP), visando 
atingir um maior número de 
não vacinados (suscetíveis), 
ampliou a faixa etária para 
até 29 anos de idade, a vaci-
nação nesta etapa foi seleti-
va, ou seja, só tomou vacina 
quem estava com esquema 
incompleto de vacinação.  
Do dia 10/02 até 13/03/2020, 
306.799 pessoas, de 5 a 29 
anos de idade, comparece-
ram aos postos de vacinação 
ou tiveram a situação vacinal 
avaliada e, destes, 25.766 
receberam a vacina tríplice 
viral .

 A vacina está disponível 
em todas as Unidades Bási-
cas de Saúde do Município 
(UBS) e pode ser consultada 
no Busca Saúde: http://busca-
saude.prefeitura.sp.gov.br/. 

Com medo de sair de casa 
ou frequentar unidades de 
saúde, muitas famílias têm 
deixado de aplicar vacinas, 
em especial nas crianças. A 
falta de imunização, entre-
tanto, pode trazer várias 
doenças e inclusive levar à 
morte - ou seja, por medo de 
um víruos para o qual ainda 
não há vacina, muita gente 
está deixando de se proteger 
contra aquilo que já tem... E 
vale lembrar que muitas des-
sas doenças apresentaram 
surtos nos últimos anos. É o 
caso do sarampo. 

A Secretaria Municipal da 
Saúde já está promovendo 
a 2ª etapa da Campanha Na-
cional de Vacinação contra o 
Sarampo. A vacina é a tríplice 
viral (SCR) contra o Sarampo, 
Caxumba e Rubéola, voltada 
ao público de 6 meses a 49 
anos de idade. A Campanha 
estende até o dia 31 de agos-
to em toda a cidade.

A estratégia será a vaci-
nação indiscriminada para 
crianças de 1 ano a menores 
de 3 anos de idade, e para 
pessoas entre 15 a 49 anos de 
idade. Para os bebes de seis a 
11 meses e população de 3 a 
14 anos de idade, será preciso 
uma avaliação da situação va-
cinal da caderneta de vacina-
ção pelo profi ssional da Uni-
dade Básica de Saúde (UBS).

 A primeira dose da vacina 
tríplice viral já é aplicada em 

gurança Nível 3 (NB3), estru-
tura que permite processar 
as amostras em ambiente 
biosseguro e evitar riscos de 
escape viral. Para atender o 
diagnóstico de COVID-19, as 
amostras são inativadas no 
laboratório NB3 e subme-
tidas à RT-qPCR para Sars-
CoV-2 no laboratório de Diag-
nóstico Molecular do LVB.

 “Uma força tarefa foi mon-
tada no Instituto Biológico 
para que pesquisadores do 
próprio Instituto, além de 
profi ssionais da Coordenado-
ria de Defesa Agropecuária 
fossem capacitados e trei-
nados para a realização dos 
diagnósticos. Ao todo, dez 
profi ssionais estão atuando 
nessa atividade, realizando, 
principalmente, a recepção 
das amostras”, explica Liria 
Hiromi Okuda, pesquisadora 
do IB e responsável pelo NB3.

 Inaugurado em 2016, o es-
paço recebeu investimentos 
de R$ 2 milhões do Gover-
no de São Paulo. A unidade 
cumpre os requisitos de Se-

gurança Biológica Nível 3, 
estabelecidos pela Organiza-
ção Mundial de Saúde Animal 
(OIE) e é o único do Estado 
e um dos poucos do País da 
área animal a ter este nível de 
segurança.

O local possui acreditação 
pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro) com base 
na norma internacional ISO 
17025, e é credenciado pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA) 
para diagnóstico de doenças 
virais que impactam o setor 
de produção agropecuário.

Fundamental para o apoio 
e a execução dos programas 
sanitários brasileiros, o labo-
ratório do IB contribui para 
as certifi cações sanitárias de 
comércio nacional e interna-
cional. A instalação estratégi-
ca permite a manipulação se-
gura de materiais biológicos 
de origem animal e evita es-
cape de microrganismos que 
poderiam colocar em risco a 
comunidade.

Começa segunda fase 
de campanha de 
vacinação gratuita 
contra o sarampo
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A universidade Federal de 
São Paulo é uma referência em 
ciência, pesquisa e medicina 
no país. Mais do que isso, a 
Unifesp mantém dois hospitais 
universitários - sendo o Hospi-
tal São Paulo o mais conhecido 
- e inúmeros ambulatórios e 
unidades de saúde na Vila Cle-
mentino que também prestam 
atendimento gratuito e univer-
sal de qualidade.  É ali que está 
sendo testada uma nova vacina 
para o coronavírus, em parceria 
com a universidade de Oxford, 
na Inglaterra, e com a Funda-
ção Lemman. E é ali, também, 
que está sendo desenvolvido 
um estudo que pode levar à 
cura de outra pandemia que 
atingiu a humanidade desde o 
fi nal do século XX - a Aids. 

A pesquisa da Unifesp apon-
ta que a cura da síndrome da 
imunodeficiência adquirida 
(Aids) pode estar mais perto 
do que se imagina. Um dos pa-
cientes que vem sendo tratado 
ali eliminou o vírus do corpo, 
parou de tomar os medicamen-
tos há mais de 17 meses e ainda 
não voltou a apresentar sinais 
do HIV. 

Esse é o primeiro estudo – 
em escala global – a testar um 
supertratamento em indivíduos 
cronicamente infectados pelo 
vírus da imunodeficiência hu-
mana (HIV), de acordo com o 
infectologista Ricardo Sobhie 
Diaz, que coordena a atividade 
científi ca em questão e é uma 
das referências mundiais no 
assunto.

Diaz é diretor do Laborató-
rio de Retrovirologia do Depar-
tamento de Medicina da Escola 
Paulista de Medicina (EPM/ 
Unifesp) - Campus São Paulo 
e, juntamente com sua equipe, 
vem trabalhando em duas fren-

Cura da Aids pode surgir de 
pesquisa feita na Vila Mariana

•SAÚDE

tes para a cura da doença. Uma 
delas utiliza medicamentos e 
substâncias que matam o vírus 
no momento da replicação e 
eliminam as células em que o 
HIV fi ca adormecido (latência); 
a outra desenvolve uma vacina 
que leva o sistema imunológico 
a reagir e eliminar as células 
infectadas nas quais o fármaco 
não é capaz de chegar.

Participaram dessa pesquisa 
30 voluntários com carga viral 
indetectável, sob tratamen-
to padrão, conforme o que 
é atualmente preconizado: a 
combinação de três tipos de 
antirretrovirais, mais conhecida 
como “coquetel”. Os volun-
tários foram divididos em seis 
subgrupos, recebendo – cada 
um deles – diferentes combi-
nações de remédios, além do 
próprio “coquetel”.

 “Apesar do avanço no tra-
tamento e controle do HIV, a 
infecção por esse vírus ainda 
é a pior notícia que podemos 
dar ao paciente em termos de 
doenças sexualmente transmis-
síveis”, declara. “A pessoa com 
HIV, mesmo com carga viral in-
detectável, passa por inúmeros 
processos infl amatórios devido 
aos efeitos colaterais dos medi-
camentos.”

Além disso, o uso de pre-
servativos durante a relação 
sexual garante – segundo o 
coordenador – a proteção con-
tra o HIV e outras doenças gra-
ves para quem não tem o vírus 
e principalmente para quem já 
o tem. “Atualmente, o Centro 
de Controle de Doenças (CDC) 
dos Estados Unidos afi rma que 
pessoas com carga viral inde-
tectável não transmitem HIV. A 
falta de proteção pode, porém, 
acarretar ao indivíduo com o ví-
rus controlado a reinfecção por 
um tipo diferente de vírus HIV 
ou por outro mais resistente.”

A síndrome da imunodefi-
ciência adquirida (aids) é uma 
doença do sistema imunológi-
co, causada pelo vírus da imu-
nodeficiência humana (HIV), 
que torna uma pessoa mais 
propensa às doenças oportu-
nistas e, até mesmo, ao câncer 
do que outra, cujo sistema 
imunológico esteja saudável. As 
principais vias de transmissão 
do HIV são as relações sexuais 
desprotegidas, as transfusões 
com sangue contaminado, o 
compartilhamento de seringas 
entre usuários de drogas inje-
táveis e a disseminação de mãe 
para fi lho, durante a gravidez, 
parto ou amamentação.

EAD 2020

EAD
ENCONTROS SEMANAIS AO VIVO 
COM TUTOR EXCLUSIVO POR TURMA.
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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

Parque do Ibirapuera reaberto 
tem grande movimento

É só de segunda a sexta 
e ainda assim com horário 
limitado das 6h às 16h. Mas 
já foi o suficiente para haver 
grande movimentação pelo 
Ibirapuera. Mais visitado par-
que da cidade, o Ibirapuera 
agora tem controle do núme-
ro de visitantes na entrada, 
exigência do uso de máscaras, 
quadras interditadas, assim 
como playgrounds e apare-
lhos de ginástica.

O Parque do Ibirapuera re-
cebeu totens de álcool em gel 
e banners com orientações 
aos frequentadores para que 
todos consigam se divertir e 
praticar exercícios com segu-
rança durante a pandemia. 

Para garantir a segurança 
dos visitantes, o local conta 
com vigilantes que orientam a 
entrada, com máscara obriga-
tória, pelos portões 2, 3, 5, 7, 
e 9. Os profissionais também 

são responsáveis por fazer a 
contagem de usuários. São 
permitidas atividades de ca-
minhada, ciclismo e corrida.

“Os locais onde possa ha-
ver concentração de pessoas 
foram isolados. São cuidados 
que nós tivemos para prote-
ger a população e permitir 
que ela possa usufruir o espa-
ço de uma maneira segura”, 
afirma Heraldo Guiaro, diretor 
técnico do Parque Ibirapuera.

Dos 106 parques munici-
pais, 70 estão reabertos - na 
zona sul paulistana, além do 
Ibirapuera, estão abertos 
outros dois parques bem pro-
curados - o Aclimação e o 
Independência. Já os Parques 
do Chuvisco, Lina e Paulo Raia 
e o Nabuco, no Jabaquara, es-
tão com portões fechados ao 
público, ainda. Esses parques 
abrem apenas das 10h às 16h, 
de 2ª a 6ª.

Restaurante de comida mineira 
é boa pedida durante o inverno

Inverno pode ser 
tempo de queijos e vi-
nhos. Mas, também 
pode ter um tom tipica-
mente brasileiro, com 
feijoada, vaca atolada, 
tutu, rabada, leitão a 
pururuca, bolinho de 
mandioca, picanha na 
pedra... tudo acompa-
nhado de uma quente 
cachaça.

Nesses dias de temperatu-
ras frias, ou mesmo quando os 
termômetros ultrapassam os 
25o, os fãs da culinária mineira 
não perdem a oportunidade 
de conferir um cardápio cheio 
de sabor, por conta do tempe-
ro caseiro todo especial. 

Na região, um dos endere-
ços mais tradicionais - e procu-
rados - é o do restaurante Gra-
ça Mineira, que fica pertinho 
da estação Santa Cruz. A casa 
já existe há quase três décadas 

e é referência em pratos que 
vão muito além da feijoada. 

Mas, claro, a mistura de 
feijão preto, carne seca e ou-
tras delícias suínas ali é bem 
farta e saborosa. Detalhe: 
na casa, a feijuca é servida 
todos os dias, não só às quar-
tas e sábados, e também no 
horário de jantar. É super 
completa, com couve, farofa, 
arroz, laranja e repleta de 
carnes, mas também com 
muito feijão.  

Outro destaque é o pra-

to Mexida Mineira, que 
mistura carne de sol, fei-
jão, arroz tropeiro, ovo, 
couve, tutu, banana e 
torresmo - uma explosão 
de sabores. 

Tem no cardápio 40 
tipos de cachaças e mon-
ta ótimas caipirinhas. A 
lista de sobremesas é um 
show à parte: ambrosia, 
cocada cremosa, arroz 

doce, doce de leite, goiabada 
cascão… Mas tem também 
sorvetes e outras delícias a 
base de chocolate.

Vale lembrar que, por con-
ta da quarentena, a casa está 
servindo apenas almoço no 
próprio salão e nos demais 
horários é preciso recorrer ao 
delivery ou retirada. 

Fica na Rua Machado Bit-
tencourt, 75 – Vila Clementino. 
Telefone: 5579-9686. Whats 
App: 99901-9686.

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 

Zoológico e Botânico reabriram
Nove dos 16 parques estão 

reabertos, ainda que com res-
trições ao acesso do público 
e regras para circulação. Os 
parques estaduais urbanos 
Villa-Lobos, Candido Portinari, 
Água Branca e Ecológico do 
Tietê funcionarão de segun-
da a sexta, das 10h às 16h. 
Espaços fechados como bi-
bliotecas, salas de atividades, 
museus e orquidários perma-
necerão com restrição. Será 
recomendada visita ao parque 
apenas para atividades físicas 
individuais como corridas, 
caminhadas, ciclismo e outras.

O mesmo horário será se-
guido pelos parques estaduais 
naturais Jaraguá e Cantareira 
(Núcleo Pedra Grande), cujas 
visitas deverão ser agendadas 
com antecedência mínima de 
24 horas por meio do Site da 
Fundação Florestal, órgão res-
ponsável pelas duas Unidades 
de Conservação, e obedecer 
o limite de 30% da capacidade. 
As trilhas com ocorrência de 
mamíferos e cachoeiras per-
manecerão fechadas.

Já o Zoológico, Zoo Safari 
e Jardim Botânico estarão 
abertos de segunda a sexta-
feira, das 10h às 16h; sábados, 
domingos e feriados das 9h 
às 16h, com restrição de 50% 
dos ingressos. Nesta etapa, 
apenas a área de visitação 
aberta poderá ser utilizada. 
Os espaços fechados, como as 
exposições educativas, conti-
nuarão sem receber visitantes. 
Para visitação ao Zoo Safári, 
será permitido uso apenas de 
veículos particulares (o serviço 

de vans estará suspenso). O 
acesso às áreas comuns, como 
sanitários, lanchonetes e loja 
de lembranças, será permitido 
mediante utilização de másca-
ra. Para o acesso de veículos, 
haverá desinfecção das rodas 
por meio de pulverizador e so-
lução de hipoclorito de sódio 

na portaria.
Em todos os locais, a limpe-

za e desinfecção dos banhei-
ros serão intensificadas. O uso 
de máscara continuará obriga-
tório, bem como o distancia-
mento social. Os permissioná-
rios de alimentação deverão 
seguir as regras específicas 

do setor e haverá totens com 
álcool gel em pontos estratégi-
cos. Não será recomendado o 
uso de quadras e parquinhos.

Parques temáticos
Os parques temáticos e 

de diversão poderão reabrir 
a partir de 12 de outubro, em 
regiões que estejam na fase 
verde há pelo menos 28 dias 
consecutivos. Haverá limita-
ções previstas no Plano São 
Paulo: ocupação máxima de 
60%, público em pé, com dis-
tanciamento, e uso de más-
caras em todos os ambientes. 
Também será necessário haver 
venda de ingressos ou inscri-
ções online, com marcação 
de assentos e horários pré-a-
gendados, além de controle 
para brinquedos que geram 
aglomeração.

Zoológico está aberto, com restrições
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A semana foi marcada por 
mais um ato em defesa da Ci-
nemateca Brasileira, localizada 
na Vila Mariana. O “Abraçaço” 
contou com projeções de laser 
por Paulo Fluxuz, manifestação 
de trabalhadores do espaço - 
que estão há mais de três meses 
sem receber, além de apoia-
dores como pessoas do setor 
audiovisual, vizinhos e outros 
amantes da arte e da história 
brasileira. E teve também ação 
ajuizada pelo Ministério Público 
Federal, que aponta “estrangu-
lamento financeiro e abandono 
administrativo” da entidade por 
parte do Governo Federal, que 
deveria ter repassado 12 milhões 
previstos no Orçamento 2020 
da União para a entidade, mas 
nenhum centavo sequer foi 
efetivamente destinado, nem 
para manutenção, nem para 
pagamento de trabalhadores 
ou de contas.

O impasse envolvendo a ins-
tituição, que já tem mais de 70 
anos de existência, se prolonga. 
Há notícias de que o Governo 
Federal, atualmente responsá-
vel pela entidade, esteja pro-
movendo reuniões para definir 
o futuro da Cinemateca, que 
vinha sendo gerenciada por uma 

Impasse sobre o futuro 
da Cinemateca continua

•CULTURA

organização da Sociedade Civil, 
mas cujo contrato foi rompido. 

O presidente Bolsonaro ha-
via prometido dar a coordena-
ção da Cinemateca à atriz Regi-
na Duarte, quando ela deixou a 
Secretaria de Cultura, mas nem 
essa promessa se concretizou , 
até porque o cargo de direção 
nem sequer existe.

A situação da Cinemateca 
também tem sido alvo de dis-
cussões na Prefeitura, Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo e na Câmara Munici-
pal. Uma das hipóteses é trazer 
o espaço para o gerenciamento 
da Prefeitura. Enquanto isso, os 
trabalhadores da Cinemateca 
têm procurado chamar a aten-
ção também para a situação 
de cada um deles, todos sem 
salários e benefícios há meses. 
Uma arrecadação online busca 
amparar esses profissionais. 

A Cinemateca está até mes-
mo sem brigada de incêndio. 
Vale relembrar que os filmes são 
material altamente inflamável 
e que outros incêndios no pas-
sado já destruíram parcela do 
acervo audiovisual ali abrigado, 
que é o maior da América Latina 
e um dos maiores do mundo. 

Energia
Para piorar, atualmente a 

instituição tem uma dívida de R$ 

450 mil com a Enel, companhia 
que fornece energia elétrica 
em São Paulo e ameaça cortar 
a energia, o que impediria a 
continuidade do funcionamento 
do ar condicionado no prédio.  
Sem climatização apropriada e 
sem supervisão constantes, os 
filmes de nitrato de celulose, 
usados pela indústria cinemato-
gráfica até os anos 1950, podem 
facilmente incendiar.

Acervo
Até agora, o Ministério do 

Turismo, ao qual a Secretaria 
Especial da Cultura está subor-
dinada, apenas divulga notas 
destacando “que segue traba-
lhando para alinhar as ações 
e definir, dentro das compe-
tências institucionais, a forma 
ideal para reincorporação da 
Cinemateca à União”. Além dos 
trabalhadores, da questão do 
rico e histórico acervo, a Cine-
mateca ainda ganha destaque 
por estar sediada em um prédio 
que é patrimônio histórico e 
arquitetônico tombato nos três 
níveis - municpial, estadual e 
federal. Os galpões, que foram 
um antigo matadouro na virada 
do século XIX para XX, foram 
reformados na década de 1990 
justamente para dar mais se-
gurança e destaque ao acervo 
audiovisual brasileiro. 
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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

Av. Dr. Altino 
Arantes, 524

Vila Clementino

3479-0801 / 99488-3594

www.jaoki.com.br

J. AOKI
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$ 730 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.
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APTO METRÔ PÇA DA ÁRVORE 
1 QUADRA DO METRÔ - 75 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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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 ComERCIAISSoBRADoS

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$ 600.00

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

HIGIEnÓPoLIS
R$ 4.000.00
BOX MEDINDO 

6.5 X 8.5 METROS

VILA BRASILInA
R$ 300.00

1 DORMITORIO E 
BANHEIRO QUINTAL 

LATERAL

ÁGUA FUnDA

R$ 600.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 

QUINTAL

IPIRAnGA
(PERTo Do mETRo)

R$ 700.00
DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO AREA DE 
SERVIÇO E QUINTAL

JABAQUARA /
VILA CAmPESTRE

R$ 800.00
1 DORMITORIO GRANDE  
SALA GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL E 
AREA DE SERVIÇO

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 CAmPAnÁRIo

R$ 800.00

2 DORMITORIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA COBERTA

IPIRAnGA
(PERTo Do mETRo)

R$ 1.000.00
1 DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO AREA
DE SERVIÇO

V. BRASILInA

R$ 800.00

1 DORMITORIO

GRANDE SALA

COZINHA BANHEIRO 

QUINTAL GRANDE

E LAVANDERIA

COBERTA

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$ 4.000.00  

(ComERCIAL)

4 DORMITORIOS SALA 

2 AMBIENTES COPA 

E COZINHA COM AE 

QUINTAL NOS FDS

COM BANHEIRO 

DISPENSA HALL 

CORREDOR COM

6 VAGAS DE CARRO

VILA mARIAnA
R$ 900.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO QUINTAL 
PEQUENO

VILA BRASILInA
R$ 1.000.00

1 DORMITÓRIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO COBERTA 
E QUINMTAL GRANDE

moInHo VELHo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
QUINTAL

SÃo JUDAS

R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS

SALA COZINHA 

BANHEIRO AREA 

SERVIÇO QUINTAL

E GARAGEM

PARA 2 CARROS

JABAQUARA
V.CAmPESTRE

R$ 800.00
1 DORMITORIOGRANDE 

SALA GRANDE COZINHA 
BANHEIRO QUINTAL E 

AREA DE SERVIÇO

VILA PRUDEnTE

R$ 2.000.00

2 DORMITÓRIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA QUINTAL 

GARAGEM.TODA REFORMADA

JoRDAnÓPoLIS / S. BERnARDo

Do CAmPo R$ 1.700.00

2 DORMITORIOS COM 1 SUITE

SALA COZINHA BANHEIRO LAVABO 

QUINTAL E GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE (ConDomÍnIo 

FECHADo) R$ 2.200.00

2 SUITES COM AE SALA COZINHA 

COM AE LAVABO AREA DE SERVIÇO

E 2 VAGAS E GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 1.200.00

1 DORMITORIO COM AE SALA 

COZINHA COM AE BANHEIRO AREA 

SERVIÇO 1 VAGA

IPIRAnGA

( PERTo Do mETRo IPIRAnGA)

2 DORMITORIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA

CAmBUCI R$ 1.600.00

(PACoTE)

1 DORMITORIO COM AE SALA C/

SACADA COZINHA COM AE BANHEIRO 

AREA SERVIÇO GARAGEM

RUDGE RAmoS-SÃo BERnARDo CAmPo
R$ 3.200.00 (PACoTE)

SALÃO COM 175 METROS COM BANHEIRO E COZINHA

+ UM ASSOBRADADO COM 2 DORMITORIOS

SALA COZINHA BANHEIRO

R$ 485 mil

APTO VILA CLEMENTINO 
100m2, metrô 70m2, 2 dorm., 
Sala 2 amb, coz., AS. 1 vaga 

R$ 490 mil

R$ 490 mil

KITNET METRÔ 
SÃO JOAQUIM 

40m2 AU 

R$ 160 mil

R$ 420 mil

75m2
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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  
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Av. Dr. Altino 
Arantes, 524

Vila Clementino

3479-0801 / 99488-3594

www.jaoki.com.br

J. AOKI
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$ 730 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.
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APTO METRÔ PÇA DA ÁRVORE 
1 QUADRA DO METRÔ - 75 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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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 ComERCIAISSoBRADoS

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$ 600.00

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

HIGIEnÓPoLIS
R$ 4.000.00
BOX MEDINDO 

6.5 X 8.5 METROS

VILA BRASILInA
R$ 300.00

1 DORMITORIO E 
BANHEIRO QUINTAL 

LATERAL

ÁGUA FUnDA

R$ 600.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 

QUINTAL

IPIRAnGA
(PERTo Do mETRo)

R$ 700.00
DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO AREA DE 
SERVIÇO E QUINTAL

JABAQUARA /
VILA CAmPESTRE

R$ 800.00
1 DORMITORIO GRANDE  
SALA GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL E 
AREA DE SERVIÇO

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 CAmPAnÁRIo

R$ 800.00

2 DORMITORIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA COBERTA

IPIRAnGA
(PERTo Do mETRo)

R$ 1.000.00
1 DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO AREA
DE SERVIÇO

V. BRASILInA

R$ 800.00

1 DORMITORIO

GRANDE SALA

COZINHA BANHEIRO 

QUINTAL GRANDE

E LAVANDERIA

COBERTA

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$ 4.000.00  

(ComERCIAL)

4 DORMITORIOS SALA 

2 AMBIENTES COPA 

E COZINHA COM AE 

QUINTAL NOS FDS

COM BANHEIRO 

DISPENSA HALL 

CORREDOR COM

6 VAGAS DE CARRO

VILA mARIAnA
R$ 900.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO QUINTAL 
PEQUENO

VILA BRASILInA
R$ 1.000.00

1 DORMITÓRIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO COBERTA 
E QUINMTAL GRANDE

moInHo VELHo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
QUINTAL

SÃo JUDAS

R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS

SALA COZINHA 

BANHEIRO AREA 

SERVIÇO QUINTAL

E GARAGEM

PARA 2 CARROS

JABAQUARA
V.CAmPESTRE

R$ 800.00
1 DORMITORIOGRANDE 

SALA GRANDE COZINHA 
BANHEIRO QUINTAL E 

AREA DE SERVIÇO

VILA PRUDEnTE

R$ 2.000.00

2 DORMITÓRIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA QUINTAL 

GARAGEM.TODA REFORMADA

JoRDAnÓPoLIS / S. BERnARDo

Do CAmPo R$ 1.700.00

2 DORMITORIOS COM 1 SUITE

SALA COZINHA BANHEIRO LAVABO 

QUINTAL E GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE (ConDomÍnIo 

FECHADo) R$ 2.200.00

2 SUITES COM AE SALA COZINHA 

COM AE LAVABO AREA DE SERVIÇO

E 2 VAGAS E GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 1.200.00

1 DORMITORIO COM AE SALA 

COZINHA COM AE BANHEIRO AREA 

SERVIÇO 1 VAGA

IPIRAnGA

( PERTo Do mETRo IPIRAnGA)

2 DORMITORIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA

CAmBUCI R$ 1.600.00

(PACoTE)

1 DORMITORIO COM AE SALA C/

SACADA COZINHA COM AE BANHEIRO 

AREA SERVIÇO GARAGEM

RUDGE RAmoS-SÃo BERnARDo CAmPo
R$ 3.200.00 (PACoTE)

SALÃO COM 175 METROS COM BANHEIRO E COZINHA

+ UM ASSOBRADADO COM 2 DORMITORIOS

SALA COZINHA BANHEIRO

IMÓVEIS

CLASSIFICADOS
ORAÇÕES

Casas de repouso

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

Para anunciar

no jornal 

SP Zona Sul

Online e 

Impresso

9 8172-2020

9 8216-2837

Estética e Saúde

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

Está sem Plano de Saúde
ou quer reduzir custos?

- Individual  - Familiar - Empresa a partir de 2 vidas

Mantenha sua 

família protegida

Faça seu orçamento

SEM COMPROMISSO

Vera Vilela

família protegida
família protegida

Fone: 9 9257-1177email:
vilelavilelaseguros@gmail.com

Plano de Saúde
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por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.
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publicação total ou parcial de suas matérias, 
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