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Prefeitura propõe parklets em 
lugar de mesas nas calçadas, 
mas comerciantes reclamam

Os dois piscinões jun-
to ao viaduto Aliomar 
Baleeiro, no Jabaquara, 
já estão funcionando e 
a expectativa é de que 
eles evitem enchentes 
na época das chuvas, que 
deve começar com força 
em outubro. Um outro 
piscinão está em cons-
trução na mesma região, 
junto à chamada Lagoa 
Aliperti, na Rodovia dos 
Imigrantes. E, na divisa 
entre Vila Clementino e 
Moema, está atrasado o 
início das obras do pis-
cinão em frente ao Tribu-
nal de Contas que, apesar 
de previsto para março, 
só deve começar em se-
tembro... próximo à épo-
ca das chuvas.   P����� 5

Piscinões evitarão enchentes?

Charmoso pizza bar é opção 
para celebrar o Dia dos Pais - 
no salão ou pedindo em casa
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fi las para reclamar de conta de luz
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◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

SEBO DO JOÃO BAURU
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AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

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

instrumentos musicais 

Mesmo com a orien-
tação de evitar aglome-
rações, consumidores 
estão se sujeitando a 
imensas filas para re-
clamar da cobrança de 
valores altos por suas 
contas de energia elé-

trica, em lojas de Enel 
(antiga Eletropaulo). O 
Procon já multou a em-
presa por prática abusi-
va, mas a concessioná-
ria nega irregularidades 
nas cobranças e ameaça 
cortar o fornecimento 

em caso de não paga-
mento. O corte, aliás, foi 
autorizado pelo Gover-
no Federal essa sema-
na, mesmo com a pan-
demia. A Enel oferece 
apenas o parcelamen-
to da dívida. P����� 6

Jornal



M E I O A M B I E N T E

Separar recicláveis muda atitudes
A cidade ficou bem mais 

limpa especialmente nas pri-
meiras semanas de quarentena, 
quando o movimento pelas 
ruas caiu drasticamente.

Não só as bitucas de cigarro 
ou papeis de bala deixaram de 
ser jogados pelas calçadas e 
pontos de ônibus, por estarem 
mais vazios. Ficou reduzido 
também o despejo irregular 
de entulho pelas esquinas, a 
poluição causada pelo tráfego 
intensos também diminuiu, 
assim como a poluição sonora. 

Agora, com a reabertura 
paulatina dos negócios, o au-
mento de circulação de pes-
soas, será que as vias voltarão 
a � car sujas? Ou a percepção 
de uma cidade mais limpa fez 
com que as pessoas passassem 
a reconsiderar a importância de 
não jogar nada fora de papelei-
ras e bituqueiras?

A educação para a questão 
dos resíduos envolve vários 
aspectos, mas sem dúvidas 
o mais importante deles é o 
entendimento do que acontece 
dentro de casa. 

Assim como o cidadão não 
gosta de ver sujeira dentro de 
casa, também vai se incomodar 
com a sujeira nas ruas?

Difícil prever com seguran-
ça, mas algo tem ficado cada 
vez mais claro: quem cuida da 
limpeza e dos resíduos gerados 
dentro de casa, cuida também 
melhor da rua, do bairro, da 
cidade... do planeta!

Dinheiro 
no lixo

Moradora da Vila Mariana, 
Monica Cristina não costuma-
va fazer a separação do lixo em 
casa até dois anos atrás. Achava 

o processo muito trabalhoso, 
considerava que levaria muito 
tempo.

No entanto, quando per-
cebeu que a coleta seletiva 
passava duas vezes por semana 
em sua rua, decidiu começar a 
colocar algumas embalagens, 
deixando a casa menos tempo 
sem “lixo”. “A coleta comum já 
passava três vezes por semana e 
então descobri que havia outro 
caminhão, em outro horário, 
também recolhendo e só aí 
percebi que a coleta seletiva de 
materiais recicláveis acontecia 
em dias diferentes”, lembra. 

Ela passou, inicialmente, a 
separar apenas algumas emba-
lagens de papel: caixas de café, 
de bombons, de ovos.

Esse primeiro passo levou a 
outros aprendizados. “Comecei 
a notar a quantidade de garra-
fas pet que saíam de casa: água 
mineral, refrigerantes, óleo, 
molho de soja. E passei a achar 
absurdo jogar tudo aquilo no 
lixo comum, sendo que poderia 
até gerar renda para catadores”, 
relembra. 

Em pouco tempo, percebeu, 
já estava separando vidros e 
todo metal dos enlatados - 
molhos, leite condensado e 
creme de leite, atum e sardinha, 
molho de tomate, milho em 
conserva... “Há uma in� nidade 
de produtos que trazemos pra 
casa na forma de embalagens 
e que eu simplesmente descar-
tava. Hoje entendo que estava 
jogando dinheiro fora”, diz ela. 

A moradora diz que essa 
visão se expandiu para outras 
situações domésticas. Ela, que 
vive apenas com a � lha de 10 
anos, diz que passou a prestar 
atenção aos brinquedinhos 
e brindes que a filha trazia 

para casa, depois de passeios 
e saídas para lanches, e que 
acabavam como resíduo. “Era 
divertido ganhar, apenas. Não 
tinha valor duradouro. Agora, 
ela entende que apenas trazia 
lixo para casa e nem faz mais 
questão dessas bugigangas”, 
resume.

Renda
A coleta seletiva, o processo 

de triagem do material e a ven-
da dos recicláveis, propriamen-
te dita, formam um ciclo que 
tem importância não apenas 
ambiental, mas também social, 
já que milhares de famílias vi-
vem desse trabalho.

“Muitas famílias obtém toda 
sua renda em cooperativas, 
especialmente com mulheres 
sustentando a casa”, conta Te-
lines Basílio do Nascimento 
Júnior, mais conhecido como 
Carioca. Ele preside uma coo-
perativa de catadores que está 
entre as 25 conveniadas com 
a Prefeitura – a Coopercaps – 
na zona sul de São Paulo. Ele 
próprio conta ter mudado sua 
história quando passou a atuar 
coletivamente em cooperativas, 
em vez de fazer coleta e triagem 
por conta própria. 

As cooperativas que atuam 
na coleta seletiva em São Paulo 
tiveram suas atividades tempo-
rariamente suspensas em razão 
da pandemia de coronavírus. 
Trata-se de uma medida ne-
cessária para preservar a saúde 
dos catadores, mas durante 
a interrupção das atividades 
os catadores cooperativados 
e autônomos estão recebendo 
um auxílio. Só na capital, são 
900 pessoas. 

Assim, a pandemia destacou 
também a importância econô-

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Subprefeituras, e o ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

mica da reciclagem para milha-
res de famílias. “Os catadores 
são agentes ambientais, há essa 
importância de preservação da 
natureza. E ao mesmo tempo 
é também a profissão dessas 
centenas de pessoas que trans-
formam o material coletado em 
recursos para sustentar suas 
famílias”, completa Telines.

As cooperativas estão com 
as atividades suspensas, mas a 
coleta seletiva continua aconte-
cendo normalmente na cidade 
e teve até aumento de 25% no 
volume durante a quarentena, 
com as famílias por mais tem-
po em casa e consumindo mais 
em ambiente doméstico.  

Nesse período, as Centrais 
Mecanizadas de Triagem estão 
operando com toda sua capaci-
dade para fazer a separação dos 
recicláveis coletados. Nas zonas 
sul e leste da Capital, o serviço 
é prestado pela Ecourbis Am-
biental, que mantém equipes e 
caminhões tanto para a coleta 
domiciliar tradicional quanto 
para a coleta seletiva. 

Para saber a data em que o 
serviço é prestado em sua rua, 

basta acessar: www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html. 

Olhar sobre 
a cidade

Entender que desenvolvi-
mento econômico e proteção 
ao meio ambiente fazem parte 
de uma mesma equação é es-
sencial para garantir um futuro 
melhor e mais saudável para a 
humanidade. A pandemia de 
Covid só veio reforçar esse con-
ceito já apregoado por ativistas 
ambientais há muitos anos. 

Mariana Augusto, moradora 
de Mirandópolis, conta que 
depois que passou a fazer a 
separação dos recicláveis muita 
coisa mudou em sua vida. 

Além de reforçar a ideia 
de que aprendeu melhor a 
economizar em casa, evitando 
desperdício e reaproveitando 
o que for possível, ela admite 
que passou a se incomodar 
mais com o que vê diariamente 
pelas ruas. 

“Eu sempre me incomo-
dei com a sujeira, claro, mas 

O SIMPLES PROCESSO DE SEPARAR RECICLÁVEIS AMPLIA 
OS CUIDADOS COM A LIMPEZA URBANA E COM A 
IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA COLETA SELETIVA

Política Nacional de Resíduos Sólidos completa 10 anos
Em agosto de  2010, a Lei 

12.305 instituía a Política 
Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS). A lei reúne 
diretrizes e propostas para 
garantir destinação correta 
aos mais diferentes tipos de 
resíduos - orgânicos, reciclá-
veis, rejeitos, produtos tóxi-
cos, etc.

Dez anos depois, muitas 
das propostas ainda não se 
concretizaram e tiveram sua 
implantação adiada - como 
é o caso do “� m dos lixões”, 
que são aqueles depósitos de 
resíduos a céu aberto, ainda 
uma triste realidade em di-
versas cidades do país.

A cidade de São Paulo já 
não tem lixões há muitos 
anos. A capital paulista con-
ta com aterros sanitários tra-
tados de forma correta e que, 
depois de desativados, são 
monitorados até que possam 

se transformar em parques, 
processo que leva décadas.

Nem por isso, a questão 
da destinação de resíduos 
deixa de ser uma preocupa-
ção importante na cidade e 
que deve envolver poder pú-
blico, empresas, indústrias, 
concessionárias do serviço 
de limpeza pública e cada 
cidadão. 

A cidade gera muitos resí-
duos e precisa se preocupar 
com a capacidade dos ater-
ros, que tem vida útil limi-
tada. 

Além disso, o descarte in-
correto, por parte da popula-
ção, é outra preocupação. Se, 
por um lado, a cidade con-
ta com serviços adequados 
para coleta domiciliar, coleta 
seletiva, destinação correta, 
triagem de recicláveis, aterro 
de inertes, Cata-Bagulho e 
ecopontos, por outro, mui-

tos cidadãos ainda fazem o 
descarte incorreto, jogando 
lixo nas ruas, despejando 
entulho ilegalmente, descar-
tando inservíveis  em locais 
públicos. 

Participação
Além de assumir sua res-

ponsabilidade no descarte 
de tudo que consome e pos-
sui, os cidadãos ainda po-
dem contribuir para a ques-
tão dos resíduos sólidos no 
país com ideias e opiniões. 

Está no ar uma consulta 
pública  para a � nalização do 
Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos (Planares). A con-
sulta pública � cará aberta 
até 30 de setembro.

A proposta atual do go-
verno poderá ser lida e co-
mentada em plataforma na 
internet, acessada no site do 
Ministério do Meio Ambien-
te, disponível no link bit.

ly/2PqEuEY. O Planares tem 
nove capítulos, distribuídos 
em 186 páginas. 

O plano escreve com de-
talhamento a situação de 
tratamento dos resíduos só-
lidos no país e prevê metas, 
ações, programas e diretri-
zes para 20 anos, visando a 
aumentar a coleta seletiva 
e a reciclagem de materiais, 
reduzir desperdícios, favo-
recer o reaproveitamento 
energético, extinguir lixões, 
universalizar a deposição 
ambientalmente adequada 
de resíduos em aterros sani-
tários, formalizar e melhorar 
as condições de trabalho dos 
catadores.

Esta é a segunda versão do 
Planares. Uma versão preli-
minar para consulta públi-
ca foi publicada pelo MMA 
na internet em setembro de 
2011. A expectativa é que o 

LIMPEZA URBANA

quando comecei a cuidar mais 
do lixo em casa, separando os 
recicláveis, parece que tudo me  
saltava aos olhos. Até hoje não 
me conformo de as pessoas 
jogarem bitucas de cigarro no 
chã, por exemplo”, conta. 

Autônoma, ela circula muito 
de carro pelas ruas, por conta 
do trabalho. “Ver entulho nas 
esquinas, um sofá velho aban-
donado me entristece muito. 
Há formas de se desfazer de 
tudo - do papel de bala ao mó-
vel velho - sem precisar sujar a 
cidade. Separar materiais em 
casa para a reciclagem refor-
ça esses conceitos na gente”, 
completa. 

Mariana tem razão. Os pe-
quenos resíduos cotidianos 
podem ser mantidos em sa-
quinhos nas bolsas, até que 
possam ser descartados cor-
retamente, em alguma lixeira. 
Já os itens de grande porte, 
como móveis velhos, podem 
ser descartados por meio das 
Operações Cata Bagulho ou em 
Ecopontos - a programação e o 
endereço em seu bairro podem 
ser obtidos pelo telefone 156.  

Planares tire do papel a Po-
lítica Nacional dos Resíduos 
Sólidos.

Uma das mudanças pode-
rá ser a adoção de incentivo 
tributário para a reciclagem. 
“Produtos reciclados pagam 
tantos impostos quanto os 
produtos que são virgens”, 
observa Arnaldo Jardim, de-
putado que foi o relator da 
lei. Linhas de auxílio para � -
nanciamento da abertura de 
aterros sanitários e criação 

de cooperativas de coleta e 
triagem de resíduos podem 
ser instrumentos previstos 
no Plano.

A falta de investimento 
no tratamento adequado dos 
resíduos e dos rejeitos pode 
agravar a necessidade de 
gastos com a saúde e os pro-
blemas ambientais. 

Atualmente, apenas 47% 
das cidades brasileiras con-
tam com serviço de coleta 
seletiva. 
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O Governo do Estado li-
berou restaurantes, bares, 
pizzarias, padarias e outros 
estabelecimentos do setor 
gastronômico a abrirem no 
período noturno, a partir des-
sa quinta-feira, 6 de agosto. 
Assim, a celebração do Dia dos 
Pais poderá ser um jantar em 
família, fora de casa. 

Nenhum estabelecimento, 
entretanto, poderá abrir mais 
do que seis horas diárias no 
total - é possível, por exemplo, 
abrir das 12h às 15h e depois das 
18h às 21h. E o fechamento não 
pode passar das 22h. 

Assim, pizzarias, por exem-
plo, que costumam abrir ape-
nas no período noturno, pode-
rão funcionar das 16h às 22h, 
se desejarem, mas não podem 
fechar depois desse horário 
com atendimento presencial. 
Delivery e retirada continuam 
iberados nos demais horários.

Também será necessário 
haver distanciamento entre as 
mesas e ocupação máxima de 
40% do total de lugares. Não 
pode haver atendimento em 
pé, nem em balcão - todos os 
clientes devem ocupar lugares 
sentados.

“A vigilância sanitária do 
município nunca viu qualquer 
tipo de problema na abertura 
de bares e restaurantes até 
às 22h. Tanto que o protocolo 
assinado entre a Prefeitura 
e o setor não vai precisar ser 
refeito pois ele já previa o aten-
dimento até as 22h”, afi rmou o 
prefeito Bruno Covas, deixando 
claro que os estabelecimentos 
da capital não estavam abrindo 
por causa da determinação do 
Governo do Estado.

Durante entrevista coletiva, 
a secretária do Desenvolvimen-
to Econômico do Estado ainda 
orientou que os estabelecimen-

Restaurantes e bares podem reabrir 
à noite a partir dessa quinta, 6/8

•CORONAVÍRUS - ESPECIAL

tos trabalhem com o sistema 
de reserva de lugares por ho-
rário, para evitar aglomerações 
e difi culdade no atendimento.

Outra orientação, vinda 
do Coordenador Executivo 
do Comitê de Contingência, 
João Gabbardo, foi a de que 
idosos e pessoas com outras 
doenças  não frequentem 
esses espaços e se mante-
nham em isolamento social.

A liberação ainda é válida 
apenas para cidades que, como 
a capital, estejam na fase ama-
rela por mais de 14 dias.

Mesas na calçada
Embora a notícia tenha sido 

muito aguardada por comer-
ciantes do setor, vários ainda 
reclamaram de uma das deter-
minações: a Prefeitura não vai 
liberar a ocupação de mesas 
nas calçadas.

Os proprietários de bares e 
restaurantes alegam que além 
de a área externa ser mais are-
jada, há outros motivos que 
tornam a restrição sem lógica.

“Com as mesinhas externas, 
fi ca mais fácil ter número de lu-
gares sufi cientes para atender 
a clientela, com espaçamento”, 
diz o proprietário de um bar na 
região da Vila Mariana.

“O prefeito alega que a 
ocupação das calçadas foge ao 
controle dos proprietários, mas 
na verdade quando temos me-

sas é que o controle é maior”, 
diz outra comerciante da Vila 
Clementino. 

A Prefeitura vai implantar 
um projeto alternativo, em ca-
ráter de experiência, na região 
central da cidade para criar 
parklets que representem a 
expansão do atendimento do 
público na área externa aos 
restaurantes. 

Diferente do modelo ante-
rior, a expectativa é que os no-
vos parklets possam ser como 
uma praça de alimentação, não 
necessariamente ligados a um 
ou outro estabelecimentos, 
mas possam ser uma área a 
ser usada por todos daquele 
quarteirão. 

Mas, os comerciantes se 
queixam de que, na prática, 
entre o período de implanta-
ção, experiência, novos pro-
jetos para outros bairros e 
implantação deve demorar ao 
menos quatro meses, dificul-
tando o planejamento. “Sem 
falar no custo de implantação, 
em uma fase de contenção de 
despesas pelos cinco meses de 
fechamento enfrentados”, diz 
outro proprietário de bar em 
Mirandópolis. 

Efetivamente, o prefeito 
Bruno Covas apontou que a 
qualquer momento, não dando 
certo, o uso desses espaços 
pode ser desautorizado. 

EAD 2020

EAD
ENCONTROS SEMANAIS AO VIVO 
COM TUTOR EXCLUSIVO POR TURMA.
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Instituto Gabi promove bazar benefi cente
Quer comprar um presen-

te para o Dia dos Pais ou arti-
gos diversos a preços muito 
especiais? Então não perca o 
Bazar de Oportunidades que 
será promovido pelo Insti-
tuto Gabi - organização que, 
há duas décadas, oferece 
atividades para crianças, ado-
lescentes, jovens e adultos 
com defi ciência para inserção 
social efetiva. 

Será no dia 8 de agos-
to, das 9h às 15h, no Buffet 
Reuss, na Vila Mascote.

O evento acontecerá no 
Buff et Reuss, que fi ca na ave-
nida Mascote, 1317, Vila Mas-
cote, próximo à Paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro e Santa Rosalia. 

A renda será revertida para 
a retomada dos atendimentos 
à pessoa com defi ciência, mis-
são do Gabi há duas décadas. 

O fluxo do bazar se dará de 
forma organizada, respeitan-
do todas as determinações 
sanitárias.

“É uma oportunidade não 
só de agradar o pai e adquirir 
outros produtos de qualida-
de, mas também de ajudar 
uma causa muito especial: a 
da pessoa com defi ciência”, 
lembra o fundador do Institu-
to Gabi, Francisco Sogari. O 
Instituto foi fundado em 2001 
e vem conquistando diversos 
prêmios, mas ao mesmo tem-
po enfrente difi culdades por 
falta de verbas.

No evento, estarão à ven-
da produtos novos ou usa-
dos em excelente estado, 
devidamente higienizados, a 
preços bastante atrativos. O 
atendimento se dará de for-
ma organizada, respeitando 
todas as determinações das 

autoridades sanitárias e go-
vernamentais.

Sogari reforça que o Bazar 
de Oportunidades é a junção 
de esforços de comercian-
tes parceiros, como o Buff et 
Reuss e o Restaurante Fundo 
de Quintal. “O Instituto Gabi 
recebe doações destinadas 
tanto para o bazar como para 
comunidades que precisam. 
Para este evento, estamos 
precisando de aceitando doa-
ções do comércio”, fi naliza.

Mais informações sobre o 
evento ou doações podem ser 
obtidas pelo Whatsapp (11) 
11 95604-4972. Interessados 
em conhecer o trabalho do 
Instituto Gabi podem vistar o 
site: institutogabi.org.br , ou 
seguir nas redes sociais: @
institutogabi (Facebook) ou 
@institutogabioficial (Insta-
gram).
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Charmoso Pizza Bar já agenda 
reservas para o Dia dos Pais

Em tempos de quarentena, 
algumas pequenas alegrias 
e valorização de momentos 
especiais ganham ainda mais 
importância e fi carão para sem-
pre na memória. Com o Dia dos 
Pais, pode ser assim, é o que 
acredita a equipe da GattoFiga 
Pizza Bar, na Rua Luís Góis.

O casarão de esquina, cheio 
de charme, aromas e ambiente 
encantador, reabre nesse sába-
do, 8 de agosto para atender 
presencialmente o público, se-
guindo todos os protocolos de 
segurança e saúde. E também 
tem mantido a entrega das 
especialíssimas pizzas napo-
letanas com sabores originais 
e super caprichados - um ver-
dadeiro mimo para qualquer 
ocasião.

Para o Dia dos Pais, já estão 
sendo aceitas reservas para 
que a noite seja efetivamente 
uma experiência especial e 
segura para todos, saboreando 
entradas, pizzas napoletanas, 
sobremesas, drinks ou vinhos...

Quem preferir, pode pedir 
a entrega em casa das napo-
letanas, feitas com massa fer-
mentada artesanalmente por 
até 72 horas, molho de tomate 
italiano San Marzano, queijos 
Fior di Latte e assadas em forno 
elétrico. São a opção perfeita 
tanto para quem está passando 
a quarentena em família quan-
to para aqueles que querem 
encomendar uma supresa para 
o pai que não vê há tempos, 
separados pela quarentena... 

As reservas podem ser fei-
tas e as pizzas encomendadas 
por aplicativos de entrega, pelo 
WhatsApp (11) 5587-1360. 

Promoção Dia dos Pais
Na promoção que a casa 

idealizou para o Dia dos Pais, na 
compra de duas Pizzas, a Gat-
toFiga oferece uma terceira de 
presente, a ser escolhida entre 
os sabores:

- Marinara (Molho de toma-
te, Alho, Orégano e Azeite de 
Oliva Extra Virgem), 

- Gatto Vegano (Molho de 
Tomate, Tomatinho, Abobrinha, 
Miolo de Alcachofra, Alecrim, 
Tomilho e Azeitona Preta), 

- Verdi (Pesto de Manjeri-
cão, Abobrinha,  Fior Di Latte , 
Pimenta Dedo de Moça, Alho, 
Alecrim e Tomilho), 

- Margherita (Molho de To-
mate, Fior Di Latte e Manjeri-
cão);  

- Calabresa (Molho de To-
mate, Fior Di Latte, Calabresa 
Artesanal, Erva-Doce e Azeito-
na Preta). 

A promoção vale para sá-
bado (8) e domingo (9), no 
salão e em pedidos por fone ou 
WhatsApp - só não vale para os 
pedidos feitos por aplicativos.

O cardápio completo, para 
escolha dos demais sabores 
e também com as opções de 
entrada e sobremesas - todas 
igualmente deliciosas. Há crosti-
nis, burrata, tábua de frios com 
tomatinhos confitados, mini 
calzones entre as pedidas de 
entradas. Para sobremesa, vale 
muito para tornar a noite ainda 
mais doce e especial pedir pelos 
canollis (nutella, creme ou ricota 
com pistache e raspas de limão), 
panna cotta ou tiramisú. 

Viva essa experiência
Não por acaso, a GattoFiga 

adotou, como slogan, a frase 
“Viva essa Experiência”. Agora, 
com a pandemia e a quaren-
tena, ganha ainda mais força 
a proposta de vivenciar com 
intensidade cada momento, 
valorizar encontros e sabores.

A partir de 8 de agosto, a 
Casa estará aberta das 17h30 
às 22h00, somente na área 
interna, conforme protocolo 
da Prefeitura. E, por conta da 
restrição de lugares, a GattoFi-
ga vai trabalhar com reservas. 

O imóvel charmoso, de ti-
jolinhos à vista, luminárias em 
estilo retrô que se harmonizam 
com as janelas de madeira, ga-
nha ainda mais destaque com 
o som ambiente que destaca 
o jazz na playlist (disponível 
no Spotify!). Flores, velas e ta-
lheres com louças sofi sticados 
completam o cenário de dentro 
e fora da casa, que conta com 
mesinhas na calçada.  Prepare-
-se para viver essa experiência.

A GattoFigga fica na  Rua 
Luís Gois, 1.625 - Esquina com 
Rua das Rosas, na divisa entre 
Mirandópolis e Vila Clementino.
Siga ainda @gattofi gapizzabar 
nas redes sociais para se deli-
ciar, diariamente, com as ima-
gens da casa e seus sabores...

•TRANSPORTE

Começam obras para nova ciclovia na 
Avenida Jornalista Roberto Marinho

A Prefeitura promete mais 
de 170 novos quilômetros de 
pistas para bicicletas ainda 
esse ano na cidade, mas tem 
muito ativista duvidando que 
a meta seja cumprida... A 
Ciclovia da Rua Domingos de 
Morais está com obras bem 
avançadas, mas novo atraso 
empurrou a conclusão, pre-
vista para 31 de julho, para 
meados de agosto. 

Agora, essa semana, co-
meça a obra da ciclofaixa da 
Avenida Jornalista Roberto 
Marinho. 

Ali, segundo a Prefeitura, a 
nova estrutura cicloviária terá 
4,8 km de extensão, entre as 
avenidas Luiz Carlos Berrini e 
Pedro Bueno (Zona Sul). Ha-
verá conexão com o Parque 
Municipal do Chuvisco, com 

a ciclovia da Berrini, a futura 
ciclofaixa da Pedro Bueno, a 
atual estação Campo Belo da 
Linha 5-Lilás do Metrô e com 
as futuras estações do mono-
trilho da Linha 17-Ouro.  

A obra da ciclofaixa da Ro-
berto Marinho começará com 
fresagem e recape, no trecho 
inicial da Avenida Luiz Carlos 
Berrini, próximo à Ponte Octa-
vio Frias de Oliveira, no senti-
do Jabaquara, junto à calçada. 
Após a aplicação do novo 
asfalto em toda a extensão, 
será feita a reforma de guias 
e sarjetas. Posteriormente, 
o sentido Marginal Pinhei-
ros da avenida passará pelas 
mesmas intervenções para 
implantação da ciclofaixa. A 
última etapa é a aplicação da 
sinalização que inclui pintura, 

tachões e placas, que garanti-
rão a segurança dos ciclistas. 
A previsão é de que a obra 
tenha duração de 60 dias.

A Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET) fará o 
monitoramento do trânsito, 
garantido segurança aos pe-
destres, motociclistas e mo-
toristas. Durante os trabalhos, 
os trechos serão sinalizados. 
Haverá faixas comunicando 
as obras na via.

Plano Cicloviário
A Prefeitura diz que traba-

lha com prioridade na execu-
ção do Plano Cicloviário, que 
prevê, até o fi m deste ano, a 
maior malha dedicada às bici-
cletas dentre todas as capitais 
brasileiras, com 676 km. Serão 
173,5 km de novas conexões 
e 310 km de requalifi cações. 
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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

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

Plano de Saúde

Para anunciar

Online e 

Impresso

5072-2020

•SAÚDE

Ter pés bonitos não é só 
uma questão de estética. Antes 
de tudo, unhas, dorso, planta 
do pés bem cuidados são es-
senciais para nossa saúde. Até 
mesmo a prática de atividades 
diárias - sejam exercícios ou 
situações cotidianas de deslo-
camento e atuação profi ssional 
ou mesmo de lazer, dependem 
de pés saudáveis e fortes.

Assim, cuidar da saúde dos 
pés vai muito além de pintar 
unhas ou tornar ou calcanhares 
lisos: é preciso cuidar de unhas 
encravadas, fi car atento a mi-
coses - especialmente entre 
os dedos e nas próprias unhas 
-, cuidar de feridas para que 
não infeccionem... Aí entra a 
podologia.

“Aproveitamos a quaren-
tena para organizar nossos 
serviços e estabelecer novos 
projetos. Oferecer tratamentos 
em podologia foi uma forma 
deampliar nosso atendimento 
à clientela da Cut&Color”, ex-
plica Rose Inoki, profissional 
que comanda o salão de beleza 
localizado na região da estação 
Praça da Árvore há três anos. 

“Agora, a podóloga Maria 
Célia Silva passa a atender com 
horário marcado e todos os 
procedimentos necessários em 
atendimentos de saúde”, ex-
plica a sócia Michelle Ceródio.

Célia, como é conhecida a 
profi ssional, já atua há anos na 
correção de onicroptose (unha 
encravada) e outras má-for-
mações, micoses, calosidades. 
“Minha maior satisfação é ver 

o sorriso de clientes que, de-
pois de alguns atendimentos, 
já veem resultados. Às vezes, 
o problema se arrastava há 
anos, era um incômodo que 
impedia atividades corriquei-
ras e a solução provoca uma 
sensação de alívio e saúde", re-
lata a podóloga, que têm tam-
bém entre os pacientes muitas 

crianças - especialmente por 
conta de unhas encravadas 
- e diabéticos, que precisam 
sempre estar atentos à saúde 
dos pés. 

“Muitos de nossos clientes 
mantém agendamento cons-
tante para ter a garantia do 
corte correto das unhas, evitar 
que micoses reapareçam, as-
sim como calosidades. Ter pés 
saudáveis e bonitos é algo que 
requer atenção constante”, 
conclui a podóloga. 

Serviço:
A Cut&Color fica na Rua 

Caramuru, 431 - Saúde, bem 
pertinho da estação Praça da 
Árvore do Metrô. Telefone: 
2640-3660. É possível agendar 
horário também pelo WhatsA-
pp (11) 9 6443-6634.

Técnicas modernas e tratamento correto garantem 
ótimos resultados com unhas encravadas, micoses, 
calosidades e outros problemas em unhas e pés 

Podologia garante beleza 
e saúde de unhas e pés

ODONTOLOGIA

O que é “carga imediata” 
de implantes dentários?

A expressão está se tor-
nando comum e gerando mui-
tas expectativas e procura por 
pessoas que buscam recupe-
rar a dentição perdida. Mas, 
como tudo que se populariza, 
é preciso ter muita cautela, 
especialmente quando se 
trata de saúde. 

“A carga imediata vem 
sendo muito divulgada por 
consultórios, mas é preciso 
destacar que não se aplica 
a muitos casos”, explica Dr. 
Danilo Racy, especialista em 
implantodontia que tem con-
sultório na região. “Especial-
mente quando o paciente não 
está com a estrutura óssea 
adequada, a carga imediata 
não é indicada”, completa.

Ele explica que o termo 
“carga imediata” se refere à 
colocação do pino de implan-
te dentário e em cima dele já 
colocar, imediatamente, a co-
roa que substitue estetica e 
funcionalmente o dente, em 

uma mesma sessão, ainda 
que com um dente provisó-
rio, mas já com a estrutura 
do implante defi nitvamente 
instalada. 

“Se por acaso o paciente 
não tiver a estrutura óssea 
adequada, que sustente o 
pino e a coroa dentária, isso 
não será possível. Nesses 
casos, é preciso colocar uma 
prótese provisória enquanto 
todo o processo passa por 
planejamento e execução 
adequadas”, explica o espe-
cialista. 

“O implante é um parafuso 
de titanio que será instalado 
dentro de um osso, desde 
que ele esteja íntegro. Por 
isso, em algumas situações, 
o osso está enfraquecido ou 
foi absorvido e por isso será 
necessário fazer um exerto”, 
conta o cirurgião dentista.

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 ósse-
os”, explica. “A colocação 
dos implantes é através de 
pequenas cirurgias, sim-
ples, sem dor, de modo 
que ninguém deixará de 
realizar seus afazeres no 
dia seguinte à colocação, 
nem fi cará sem seus dentes 
provisórios”, conclui.

O curso e Pós Gradução 
de Implantodontia está pres-
tes a ser retomado, mas já 
é possível antecipar a ava-
liação, que é realizada em 
horário individual exclusivo, 
agendado e com espaça-
mento. Ligue e se informe 
pelos telefones (11) 3277-
2706 ou 3341-0304, em ho-
rário comercial, com Rose ou 
Márcia. Ou pelo WhatsApp 
(11) 9 5571-6331.

•URBANISMO

Como será a próxima es-
tação das chuvas? O corredor 
formado pelas avenidas Ri-
cardo Jafet/Professor Abraão 
de Morais vai voltar a ficar 
alagado? Meteorologistas di-
zem que o mês de outubro 
será marcado por intensas 
e volumosas chuvas, o que 
pode ser um teste para uma 
obra cuja história teve início 
em 2014, com a promessa de 
investimentos federais para 
construir dois piscinões  junto 
ao Córrego do Ipiranga. 

A verba demorou a vir, as 
licenças demoraram a sair e só 
em dezembro passado os dois 
piscinões já começaram a ope-
rar. Ainda assim, ainda está em 
execução a instalação da ener-
gia e os canais de ligação entre 
os dois reservatórios. Segundo 
a Prefeitura, as obras serão 
concluídas neste semestre.

Com capacidade para arma-
zenar, juntos, 200 mil metroc 
cúbicos de água, os reserva-
tórios já vem auxiliando, de 
acordo com a Secretaria de 
Infraestrutura e Urbanismo 
(Siurb) no combate às recor-
rentes enchentes da região. 

Quem passa pela região 
também já deve ter percebi-
do que as obras continuam 
em ritmo intenso e vão além 
do viaduto Aliomar Baleeiro, 
onde foram construídos os pis-
cinões. É porque o projeto pre-
via uma segunda etapa - agora 
em execução - para construção 
do chamado Piscinão Lagoa 

Aliperti, já na pista  da Rodovia 
dos Imigrantes, em seu trecho 
urbano.

As obras ali foram iniciadas 
em setembro de 2019 e a pre-
visão é concluir as obras ainda 
em 2020.  Ele está localizado na 
Rua José Bento Ferreira e terá 
capacidade para armazenar 110 
mil m³ de água..

Tribunal de Contas
Ainda na região, outro pon-

to tem alagamentos históricos 
- como também é histórico o 
projeto para resolvê-lo. 

As obras de readequação 
do Córrego das Éguas e Para-
guai vem sendo inseridas no 
Orçamento Municipal há quase 
dez anos. Os dois córregos, 
que hoje estão canalizados e 
subterrâneos, se encontram 
na Avenida Ascendino Reis, 
junto ao prédio do Tribunal de 
Contas do Município, região 
que fi ca alagada e já destruiu 
muitos carros. 

A Prefeitura havia anuncia-
do que as obras ali teriam início 
em março desse ano. Mas, até 
agora, só há tapumes envol-

vendo a praça ali existente - a 
Juca Mulato, e nenhum sinal 
de obras.

Segundo Siurb, o projeto 
executivo necessário está em 
fase de aprovação e a obra 
precisou ser adiada. A SIURB 
alega que aguarda a fi nalização 
do Termo de Compromisso 
Ambiental (TCA) que precisou 
passar por ajustes, após a 
fi nalização, o TCA será encami-
nhado para aprovação junto à 
Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente. A previsão é que 
obra seja iniciada em setembro 
e irá se estender por 17 meses. 

A Praça Juca Mulato havia 
sido reformada em 2018, ao 
custo de R$ 200 mil, valor que 
foi patrocinado por uma incor-
poradora imobiliária que se 
responsabilizaria, igualmente, 
pela manutenção pelo prazo 
de três anos. Questionada, a 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana informou que o pis-
cinão a ser construído será 
fechado e, desta forma, a área 
verde da praça será recompos-
ta ao fi nal das obras.

Piscinões vão evitar enchentes na 
Ricardo Jafet e Abraão de Moraes?
Em setembro, também começará a ser construído piscinão, na Ascendino Reis para evitar enchentes 

em outro ponto problemático: a Avenida Ascendino Reis, em frente ao Tribunal de Contas
Foto: Rodrigo D’Angelo
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IMÓVEIS

CLASSIFICADOS
ORAÇÕES EMPREGOS
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•CONSUMIDOR

R$ 340 mil
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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.

19
.8

39
-J

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

APTO METRÔ JABAQUARA 
A 3 quadras do Metrô

80m2, reformado, 3 dorms, 
sala 2 ambs, cozinha, lazer 

total, 1 vaga
R$ 360 mil
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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

C
re

c
i:
 3

1
2

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 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
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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

APTO AO LADO DO METRÔ 
Estação Hospital S.Paulo
2 dorms, 70m2 de área, 

reformado
R$ 380 mil

 V.S.

Filas imensas e espera in-
terminável: moradores de toda 
capital paulista, indignados com 
altas contas de energia recebi-
das nos últimos meses, estão 
agora sofrendo para reclamar 
da cobrança que consideram 
abusiva. Mas, a concessionária 
Enel (antiga Eletropaulo), que 
distribui energia na capital nega 
que haja irregularidades e pro-
põe apenas o parcelamento em 
12 vezes das contas.

A confusão toda começou 
quando, durante a pandemia, a 
Enel deixou de fazer a leitura em 
milhares de residências e passou 
a enviar as contas pela média 
dos últimos meses. Quando a 
leitura voltou a ser feita, alega 
a Enel, tiveram que pagar a dife-
rença acumulada nos meses em 
que teria havido um consumo 
maior do que o cobrado. Mas, 
pessoas que normalmente tem 
contas entre 80 e 200 reais 
estão recebendo agora uma 
cobrança de 800 reais e consi-
deram impossível a diferença ter 
chegado a tanto.

O caso é tão complexo que 
chegou ao Procon, com mais 
de 21 mil queixas registradas 
no período de um mês. O ór-
gão de defesa do consumidor, 
então, multou a distribuidora 
de energia elétrica Enel por má 

Consumidores fazem fi la para 
reclamar de contas de energia

prestação de serviço. Segundo o 
Procon, a falta de leitura presen-
cial dos medidores gerou fatura-
mentos incorretos e transtornos 
aos consumidores e a empresa 
infringiu o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC).

Além disso, para os consu-
midores que optaram em fazer 
o parcelamento dos valores 
questionados a fi m de evitar a 
suspensão do serviço, a Enel 
impôs a assinatura de uma con-
fi ssão de dívida. Por essa razão 
a empresa incorreu em prática 
abusiva.

Vale destacar que, ao mes-
mo tempo em que as práticas 
de cobrança e práticas abusivas 
da Enel são questionadas e alvo 
de multas, o governo federal 
voltou a liberar o corte no forne-
cimento para consumidores que 
não quitarem suas contas, mes-
mo com a pandemia no país.

Segundo o Procon, a Enel 
também deixou de informar 
diretamente na fatura dos seus 
clientes a opção de parcelamen-
to dos valores e, deste modo, 
não forneceu informações 
essenciais acerca do serviço 
prestado. A multa, superior a 
10 milhões de reais é aplicada 
pelo Procon à Enel por meio 
de processo administrativo e a 

empresa tem direito à defesa. 
O valor da multa, de acordo com 
o CDC, é estimado com base no 
porte econômico da empresa, 
na gravidade da infração e na 
vantagem obtida.

A Enel, por sua vez, infor-
mou que recebeu a multa infor-
mada pelo Procon-SP e que ana-
lisará o conteúdo para adotar as 
medidas cabíveis. A companhia 
acrescenta que tem prestado 
todos os esclarecimentos e 
que uma força tarefa conjunta 
entre Enel São Paulo e Procon 
foi criada para dar velocidade 
no tratamento das reclamações. 
A empresa alega que, emtodas 
que já foram avaliadas até o 
momento, não houve consta-
tação de erro no processo de 
faturamento e cobrança da 
distribuidora.

A Enel Distribuição São Pau-
lo afirma que implementou a 
leitura pela média, em meio 
ao avanço da pandemia da Co-
vid-19, para proteger clientes e 
leituristas, já que a maioria dos 
medidores ficam dentro dos 
imóveis e que a medida foi auto-
rizada pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). 

A leitura presencial já foi 
totalmente retomada no mês 
de julho.

Colchões podem - e devem! - ser 
higienizados e impermeabilizados

Muita gente não sabe, mas 
é possível - e necessário! - pro-
videnciar a higienização de 
colchões. Na zona sul de São 
Paulo, o serviço é prestado pela 
Eurolimpe, empresa que tam-
bém tem long experiência na 
lavagem de estofados, tapetes, 
carpetes e cadeiras de tecidos.

“O processo envolve a re-
moção de manchas e toda a 
sujeira sólida e úmida através 
da da aplicação de líquidos 
higienizantes que penetram 
no tecido e fazem com que se 
desprendam das tramas”, ex-
plica Luís Marques, profi ssional 
que atua há mais de dez anos 
no ramo, pela Eurolimpe.

Ele diz que a extração dos 
resíduos é feita com equipa-
mentos profissionais de auto 
poder de sucção, que assegu-
ram uma limpeza profunda e 
sem desgaste para o colchão, 
como ocorre nos processos 
tradicionais de limpeza. “Nos-
so sistema elimina odores or-
gânicos e combate a ação de 
ácaros, fungos e bactérias, 
principais causadores de aler-
gias e problemas respiratórios, 
oferecendo mais qualidade de 
vida e uma boa noite de sono”, 
garante.

Nessa quarentena, a empre-
sa tem sido muito requisitada 
para a limpeza de carpetes e 
estofados, porque as pessoas 
estão passando mais tempo 
em casa e, ao mesmo tempo, 
percebendo a importância de 
manter a higiene dos ambien-
tes onde vivemos. E não só 
pelo risco de transmissão de 
vírus, mas também porque áca-
ros, bactérias e fungos podem 
causar várias outras doenças, 
reforçar quadros alérgicos etc.

“Temos tido muita procura 
por serviços durante a pande-
mia, afinal as pessoas estão 
passando mais tempo em casa 
e entendem a importância de 

manter o ambiente limpo”, 
conta Luís Marques.

“Retiramos e entregamos 
os tapetes, com total higiene e 
proteção aos clientes”, conta 
o profi ssional, explicando que 
a Eurolimpe ainda oferece a 
garantia de serviço feito com 
segurança, qualidade e no pra-
zo acertado. 

“A limpeza é feita  com dife-
rentes técnicas, sempre respei-
tando a particularidade de cada 
tipo de material e proporcionan-
do uma ação bactericida, anti-
-mofo e anti-ácaros”, explica. 

Outro serviço oferecido 
pela empresa é a impermea-
bilização de estofados - tan-
to novos, recém comprados, 
como aqueles que acabaram 
de passar pelo serviço de hi-
gienização. “Aconselhamos o 
processo de impermeabilização 
também para colchões, que vai 
evitar danos pelo derramamen-
to de líquidos e trazer maior 
proteção à sujeira”, diz. Ele 
explica que o processo é total-
mente seguro, não infl amável e 

tem garantia de um ano. “Para 
provar a efi cácia do serviço, fa-
zemos o teste na hora”, conta.

“O acúmulo de poeira e sujei-
ra traz ácaros, a umidade e uso 
constante podem também gerar 
mofo ou fungos, até bactérias 
podem se acumular quando 
não há processos de limpeza 
constantes e completos”, diz 
o profissional. “Pessoas com 
alergias sofrem ainda mais, es-
pecialmente se houver animais 
em casa”, completa. 

Todos os serviços estão em 
promoção: higienização de so-
fás a partir de R$ 100, cadeiras 
estofadas a partir de R$ 20 e 
tapetes ou carpetes a partir de 
R$ 25 o metro quadrado. Para 
uma distância de até 15km da 
Vila Mariana, a entrega e reti-
rada é gratuita. 

Ligue ou envie um WhatsA-
pp e peça um orçamento: (11) 9 
6573-8272; (11) 9 9286-3292; (11) 
5068-1940. Informações tam-
bém no site eurolimpe.com.br. 
Nas redes sociais, procure por 
@eurolimpe.

APTO JABAQUARA 
A 1 quadra do Metrô
2 dorms, sala 2 ambs, 
lazer total, área 70m2, 

pronto para morar
R$ 300 mil

M.H.C.

•SERVIÇOS


