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Fonoaudiólogas explicam 
difi culdade em compreender 
com a perda da audição 

O Governo do Estado 
autorizou que as escolas 
reabram para atividades 
extras ou de reforço a partir 
de 8 de setembro, em cida-
des localizadas nas regiões 
que permanecem na Fase 
Amarela do plano de fle-
xibilização da quarentena. 
A capital se enquadra nos 
critérios, porém a Prefeitura 
já anunciou que não será 
autorizada a retomada de 
aulas ou qualquer ativida-
de presencial em escolas 
das redes pública ou parti-
cular. A nova previsão do 
Governo do Estado é de 
permitir a retomada em 8 
de outubro, mas na cidade 
de São Paulo estão sendo 
feitos testes de coronavírus 
em crianças e adolescen-
tes e nenhuma decisão foi 
tomada ainda.    P����� 3

Retorno às escolas é adiado

Escondidinho é boa opção 
para dias mais frios: de 
bacalhau, camarão, carne seca...
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Se antes da pandemia 
de coronavírus a huma-
nidade já discutia a im-
portância de evitar novas 
agressões à natureza e 
a redução na geração de 
resíduos - recicláveis ou 
não - o surgimento de um 
vírus que paralisou as ati-
vidades no planeta mos-
trou que a discussão pre-
cisa ser aprofundada. Evi-
tar o desperdício, diminuir 
o lixo que geramos no dia 
a dia e reciclar tudo que 
for possível é urgente - e 
muito simples! P����� 2

Organização Elo 
comemora 50 anos

Artur Mihich (ao cen-
tro) comanda a empresa 
do ramo imobiliário que 
faz parte da história do 
distrito da Saúde e acom-
panhou toda a evolução 
do distrito que hoje atrai 

novos negócios e em-
preendimentos a cada 
ano. Ao lado dos filhos 
Fabrício (direita) e Ale-
xandre (esquerda), todos 
advogados, ele resgata 
essa trajetória. P����� 5
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M E I O A M B I E N T E

Economia circular vai ditar o futuro
A pandemia de coronavírus 

surpreendeu e mudou hábitos 
de pessoas por todo o planeta. 
Situações similares podem 
voltar a ocorrer, no futuro, se 
não houver preocupação com 
excesso de consumo e geração 
de resíduos, como consequên-
cias de exploração e agressões 
ao meio ambiente.

Retirar da natureza recursos 
além do que ela tem capacidade 
de regenerar e poluir ar, água e 
solo são problemas que a hu-
manidade vai ter que enfrentar 
nos próximos anos para con-
seguir se manter em condições 
saudáveis no planeta. 

Na Europa, onde a pande-
mia fez milhares de vítimas e 
também paralisou a economia, 
ganhou força nos últimos me-
ses uma discussão que já vinha 
acontecendo: o incentivo à 
chamada “Economia Circular”. 

De maneira simplificada, 
a proposta é fazer com que as 
pessoas consumam apenas o 
necessário e que a indústria 
produza apenas aquilo que 
o planeta tem condições de 
suportar. Ou seja, não se deve 
extrair da natureza ou poluir 
para além de seu poder de 
recuperação natural. E não se 
deve gerar resíduos em exces-
so, já que o planeta não tem 
condições de absorver todo 
esse “lixo”.   

A economia circular pres-
supõe, portanto, como o nome 
indica, que tudo que é produ-
zido possa ser reinserido nas 
cadeias produtivas, evitando 
tanto novas extrações da natu-
reza como geração de resíduos. 

Estudos ainda apontam que 
essa nova economia circular 

estimula, ao mesmo tempo, 
geração de emprego e renda 
para as pessoas do planeta sem 
descuidar do meio ambiente. 

Um levantamento feito pela 
Fundação Ellen MacArthur, se-
diada no Reino Unido, mostra 
que a adoção dessas ações de 
economia limpa, ou circular, 
poderia gerar economia anual 
de US$ 200 bilhões, com a cria-
ção de um saldo líquido de 700 
mil empregos adicionais até 
2040 e redução das emissões de 
gases de efeito estufa da ordem 
de 25 pontos percentuais. O 
estudo indica que se as indús-
trias do plástico e de gestão 
de resíduos intensi� cassem as 
atividades de pesquisa e desen-
volvimento, para alcançar um 
nível equivalente à da indústria 
de maquinário, por exemplo, 
isso criaria uma agenda no 
setor de US$ 100 bilhões até 
2040, o que significaria qua-
druplicar os investimentos 
nessas áreas em relação ao que 
ocorre atualmente.

Para o futuro
“A quarentena me fez rever 

fotos, olhar mais pela janela e 
sentir falta do contato com a 
natureza”, conta o morador do 
Jardim Oriental, Mário Sérgio. 
Contador que mora com a 
família, ele está acostumado a 
trabalhar dentro de um escri-
tório a semana toda. “Mas ser 
impedido de passear, visitar 
parques, me mostrou o quanto 
é importante valorizar o verde, 
a � ora, a fauna”, diz.

Olhando para o futuro, Má-
rio conta que pretende dis-
tribuir melhor seu tempo e 
investir em momentos felizes 

ao lado dos � lhos. “Até porque, 
quero ensinar para eles a im-
portância de respeitar o meio 
ambiente”.

Em casa, durante a quaren-
tena, conta, os � lhos acabaram 
� cando muito tempo conecta-
dos à internet, usando equipa-
mentos eletrônicos. “Não que-
ro, de forma alguma, desprezar 
a importância da tecnologia, 
até porque a própria educação 
durante a pandemia veio por 
meio de aulas online. Mas, 
quero que eles possam também 
aproveitar parques, apreciar 
belas paisagens, curtir praias 
e outras viagens”, observa. “E 
quando viajamos, podemos en-
sinar a importância de não jo-
gar lixo na natureza, preservar 
os recursos, para que sempre 
tenhamos esse equilíbrio”.

Em casa, ele conta que está 
aproveitando a quarentena 
para passar alguns desses va-
lores às crianças, por meio da 
reciclagem. “Trabalhando em 
casa a gente percebe quanto 
plástico vem nas embalagens, 
quanta coisa acaba no lixo 
pouco tempo depois de sair do 
supermercado”, espanta-se.

Novas lições
No Jabaquara, a auxiliar de 

limpeza Maria Auxiliadora 
conta que, por conta da pro� s-
são, sempre foi detalhista e pre-
ocupada em manter ambientes 
higienizados - preocupação 
que só se intensificou com a 
pandemia. 

Mas, ela diz, que houve re-
dução de turnos na empresa 
onde presta serviços e que 
acabou passando mais tempo 
em casa, com dois � lhos adul-

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.

tos - um deles desempregado, 
a outra professora  que estava 
trabalhando em home office, 
por conta da suspensão das 
aulas presenciais.

“Aproveitamos para cuidar 
mais da casa e percebemos que 
havia muita coisa acumulada, 
que nem usamos. Separamos 
coisas quebradas e outras enca-
minhamos para doação”, relata 
a leitora. 

Ela diz que separava mate-
riais recicláveis para a coleta 
seletiva, mas não de forma 
constante. “Na pressa, muitas 
vezes deixei de separar em-
balagens e misturava tudo no 
lixo comum”, confessa.  “Agora 
percebi que estava errada, é tão 
simples ter uma lixeira pro lixo 
comum e separar uma caixa 
com os recicláveis”, admite.

A moradora também diz 
que sua filha professora tem 
falado muito sobre como as 
coisas estão interligadas: saúde, 
limpeza, excesso de compras e 
geração de resíduos. 

“Cuidando do lixo, a gen-
te percebe como é que o ser 
humano agride a natureza, 

fazendo coisas demais”, diz, 
acrescentando que na casa 
dela o desperdício é proibido. 
“Comida é uma coisa que a 
gente nunca joga fora. Tem 
que usar a criatividade para 
reaproveitar sobras”, conclui. 

De volta
Separar materiais recicláveis 

traz realmente muitas lições 
sobre a economia do futuro. 

As embalagens deverão ser 
produzidas de materiais bio-
degradáveis ou que possam 
ser reaproveitados, em vez de 
descartados. Outra tendência é 
recuperar práticas do passado, 
como os vasilhames retornáveis 
e a venda de produtos a granel 
(em que consumidores levam 
suas próprias embalagens aos 
pontos de compra).

O incentivo à coleta seleti-
va também prevalecerá, com 
crescimento da reciclagem, 
para evitar a extração de novos 
materiais da natureza.

Na capital paulista, o volume 
de recicláveis coletados aumen-
tou durante a pandemia em 

cerca de 25%, com as pessoas 
passando mais tempo em casa. 

Participar é muito simples: 
basta separar os materiais re-
cicláveis (latas, papéis secos e 
limpos, plásticos e vidro) do 
“lixo comum”, como sobras 
de comida, bitucas de cigarro, 
papel sujo, absorventes, fraldas 
etc. Depois, embale todos os 
recicláveis em um único saco 
e descubra o horário em que 
o caminhão da coleta seletiva 
passa em sua rua.

Nas zonas sul e leste da ca-
pital, tanto o serviço de coleta 
tradicional quanto o de coleta 
seletiva são prestados pela con-
cessionária Ecourbis Ambien-
tal, embora com cronograma, 
equipes e caminhões diferentes. 
Para saber o horário de cada 
uma, basta acessar o site: ht-
tps://www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html.

Essas ações vão resultar no 
fomento à economia circular, 
com redução das agressões à 
natureza que resultam em um 
planeta menos saudável e me-
nos agradável de se viver. 

EM VEZ DE DESCARTAR PRODUTOS, EM UM FUTURO BREVE 
É PRECISO ESTUDAR NOVAS FORMAS DE REUTILIZAR OU 
RECICLAR CADA ITEM QUE COMPRAMOS

Pandemia amplia desafios relacionados ao plástico
O excessivo consumo de 

itens feitos de plásticos já 
trazia preocupações muito 
antes da pandemia de Co-
vid 19. Mas, a necessidade 
de manter higiene absoluta 
e evitar o compartilhamento 
de itens fez o plástico ganhar 
nova importância. 

O uso de descartáveis é 
até incentivado no momen-
to, ao contrário do que vinha 
acontecendo em campanhas 
contra o uso do chamado 
“plástico de uso único”. 

Embora seja justi� cável 
no presente, esse cresci-
mento no uso e descarte do 
plástico traz preocupações 
relacionadas ao futuro do 
planeta. 

A primeira e mais fun-
damental dica é separar os 
itens de plástico sempre para 
reciclagem ou descartá-los 
corretamente. Nunca des-
carte um item de plástico 

- seja uma embalagem de 
bala, um copinho de café ou 
mesmo um mexedor de suco 
- nas ruas, nas praias, em pi-
queniques na natureza. Esse 
descarte correto evita que 
os itens atinjam tubulações, 
rios e, � nalmente, mares e 
oceanos. 

Para se ter uma ideia, a es-
timativa é de que o volume 
anual do produto que entra 
no oceano subirá de 11 mi-
lhões de toneladas, em 2016, 
para 29 milhões de tonela-
das, em 2040, e a quantidade 
nos oceanos quadruplicará, 
atingindo, no mesmo perío-
do, mais de 600 milhões de 
toneladas.

A projeção foi feita pelo 
estudo Breaking the Plastic 
Wave (Quebrando a Onda 
dos Plásticos, em tradução 
livre), publicado este mês 
pela Pew Charitable Trusts 
e a Systemiq e feito em par-

ceria pela Fundação Ellen 
MacArthur, Universidade de 
Oxford, Universidade de Le-
eds e Common Seas.

Futuro
Em breve, não bastará, 

entretanto, discutir apenas 
o descarte correto mas tam-
bém pensar em maneiras de 
reduzir esse volume.

A iniciativa Nova Econo-
mia do Plástico, criada em 
2016 pela Fundação Ellen 
MacArthur, propõe ações 
urgentes a serem adotadas 
pelos países e pela socieda-
de, a eliminação dos plás-
ticos não necessários, “não 
só removendo os canudos 
e as sacolas, mas também 
ampliando modelos de en-
trega inovadores, que levem 
os produtos aos clientes sem 
embalagem ou utilizando 
embalagens retornáveis e 
estabelecendo metas ambi-
ciosas para reduzir o uso de 

plástico virgem”. A entidade 
avalia que a redução do uso 
em cerca de 50% até 2040 
equivaleria a um crescimen-
to líquido nulo no uso de 
plásticos para o período.

Todos os itens plásticos 
devem ser projetados para 
ser reutilizáveis, recicláveis 
ou compostáveis, indica a 
fundação - o que faz parte 
do conceito de “Economia 
Circular”, que evita a pro-
dução de qualquer item que 
não possa ser reinserido nas 
cadeias produtivas, evitando 
seu descarte. 

Para a entidade, é essen-
cial � nanciar a infraestru-
tura de modo a aumentar a 
capacidade de coleta e circu-
lação desses itens, o que de-
mandaria recursos em torno 
de US$ 30 bilhões anuais. 
Por essa razão, recomenda 
que devem ser implemen-
tados em todo o mundo, 

LIMPEZA URBANA

com urgência, “mecanismos 
que melhorem as condições 
econômicas da reciclagem e 
forneçam � uxos de � nancia-
mento estáveis com contri-
buições justas da indústria”, 
como a responsabilidade es-
tendida do produtor e outras 
iniciativas. 

Atualmente, apenas 14% 
das embalagens são reco-
lhidas para reciclagem no 
mundo.

A busca da inovação deve 

ser constante na direção de 
novos modelos de negócio, 
design de produtos, mate-
riais, tecnologias e sistemas 
de coleta, com o objetivo 
de acelerar a transição para 
uma economia circular. 

A adoção de ações de 
economia limpa, ou circu-
lar, poderia gerar economia 
anual de US$ 200 bilhões, 
com a criação de um saldo 
líquido de 700 mil empregos 
adicionais até 2040.
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Certamente, famílias que 
têm crianças em idade es-
colar estão sofrendo com 
a angústia de vê-las fora da 
sala de aula por tanto tempo. 
São Paulo é a cidade que está 
há mais tempo sem aulas no 
mundo. Mas, pesquisas de 
opinião têm demonstrado 
que pais não se sentem con-
fiantes para a retomada do 
ritmo, por conta do risco de 
contágio pelo novo cornoví-
rus - seja no ambiente escolar, 
no entorno, ou no transporte 
público para chegar até a 
escola.

O risco se estende para 
professores, corpo de dire-
ção, funcionários, famílas das 
crianças...  O fato é que essa 
semana a Prefeitura anunciou 
que não haverá retomada de 
aulas em setembro e nem 
mesmo das atividades de re-
forço que foram autorizadas 
pelo Governo do Estado em 
cidades onde a fase amarela 
do Plano São Paulo de fl exi-
bilização da quarentena já 
esteja em vigor há mais de 
quatro semanas. 

E isso vale tanto para a 
rede pública - escolas esta-
duais e municipais - quanto 
para a escola particular. 

Vale ressalvar que além 
das aulas pela internet e cur-
sos de Educação á Distância, 
estão liberados na capital os 
cursos técnicos e de cursos  
como idiomas, música, infor-
mática e outros similares.

A Prefeitura informou que 
a decisão teve como base os 
resultados da Fase 1 do In-
quérito Sorológico realizado 
com crianças e adolescentes 
da rede municipal de ensino. 

Escolas da capital não poderão 
retomar nem atividades de reforço

•EDUCAÇÃOº

Os inquéritos sorológicos 
que vêm sendo desenvolvidos 
pela Prefeitura, aliás, têm de-
monstrado que o coronavírus 
na cidade vai muito além dos 
casos confi rmados - que não 
passam de 250 mil, enquanto 
a estimativa dos inquéritos 
apontam mais mais de 10% 
da população, ou cerca de 1,3 
milhão de pessoas infectadas 
na capital. 

A cidade já tem 10 mil mor-
tes pela doença confi rmadas. 

Crianças e adolescentes
Além dos inquéritos so-

rológicos que foram divulga-
dos em julho pela Prefeitura, 
agora foi feito também um 
levantamento exclusivamente 
com crianças e adolescentes 
com idades entre 4 e 14 anos, 
da própria rede municipal de 
ensino.

Segundo dados da Fase 1 
desse Inquérito Sorológico, o 
ambiente escolar e os alunos 
podem disseminar o novo 
coronavírus na escola, família 
e comunidade. A pesquisa 
mostrou que dois terços das 
crianças que testaram positi-
vo para o novo coronavírus 
foram assintomáticas e po-
dem se tornar disseminadores 
silenciosos do vírus na escola, 
na família e na comunidade.

A Prefeitura aponta ain-
da que uma em cada quatro 
crianças - ou 25,9% dos alunos 
- permaneceram em domicí-
lios com a presença de mora-
dores com 60 anos ou mais.

Para realização da pes-
quisa foi utilizada a base de 
dados de alunos matriculados 
na Secretaria Municipal de 
Educação (SME), um total de 
675.922 (com idade entre 4 e 

14 anos) estudantes. Desse 
total, foram selecionados 
três extratos de estudo, to-
talizando seis mil estudantes 
por fase.

1 - Alunos do Ensino Infan-
til – EMEI- 4-6 anos (2.000)

2. Alunos do Fundamental 
I ( 1º ao 5º ano) – 6 a 10 anos 
(2.000)

3. Alunos do Fundamental 
II (6º ao 9º ano) - 11 a 14 anos 
(2.000)

Na comparação dos três 
extratos, os índices de pre-
valência foram de 16,5% (4 a 
5 anos), 16,2% (6 a 10 anos) e 
15,4% (11 a 14 anos), com uma 
prevalência geral da infecção 
pelo vírus de 16,1%.

A prevalência do vírus se-
gundo raça e cor segue similar 
aos estudos realizados com os 
adultos, com índices maiores 
(17,8%) em pessoas pretas e 
pardas. Entre as crianças e 
adolescentes testados, 64,4% 
são pertencentes às classes D 
e E, e 27,8% a Classe C.

A pesquisa contará com 
outras etapas incluindo in-
quéritos com crianças da rede 
estadual e da rede privada de 
ensino, além das famílias.

•SAÚDE

“- Vó, você quer suco de uva?
- Não! Eu não vou pra Boituva!” 

Parece engraça-
do, mas especialistas 
afi rmam que esta é a 
reclamação de apro-
ximadamente 70% das 
pessoas principalmen-
te com faixa etária 
superior a 60 anos. A 
Presbiacusia é a perda 
auditiva decorrente 
da idade, o nome pa-
rece estranho, mas 
assim é chamada a 
PERDA AUDITIVA que 
atinge a terceira ida-
de; uma perda lenta e 
progressiva da capa-
cidade de ouvir, tor-
nando mais difícil re-
conhecer sons agudos 
e algumas consoantes 
como: S, CH, F, T, D. 

O som agudo é res-
ponsável por dar a 
clareza à fala e, se 
não há uma perfeita 
identificação deste 
som, o indivíduo tem 
a sensação de que 
escuta e identif ica 
o som, porém não 
consegue discriminar 
as palavras, pois en-
tender o que foi dito 
depende de diversos 
fatores. Muitas pes-

soas não assimilam 
esta queixa com uma 
perda de audição 
e acabam interpre-
tando como falta de 
atenção, distração, 
“coisas da idade” ou 
até mesmo tendem 
a sempre culpar os 
falantes, dizendo que 
as pessoas é que têm 
falado muito mal, de 
maneira “embolada”, 
com dicção ruim, e 
etc. Isso ocorre pois o 
que se entende como 
perda auditiva é a ne-
cessidade de pedir 
que falem alto, ne-
cessidade de volume 
alto, mas é importante 
entendermos que a 
falta de entendimento 
de fala também é um 
tipo de perda auditiva 
- perda neurossensorial 
- e traz consequências 
sérias para o indivíduo 
se não for tratada o 
quanto antes. 

O indivíduo com 
perda auditiva muitas 
vezes não aceita o 
fato e, sem perceber, 
começa a se isolar do 
mundo passando a 

evitar o contato social 
pois tem medo de par-
ticipar de conversas 
em grupo e outras si-
tuações desafi adoras. 
Este isolamento e a 
falta de estimulação 
auditiva a longo prazo 
propiciam o desenvol-
vimento de doenças 
como a depressão e 
estudos apontam que 
pessoas com perda 
auditiva não tratada 
aumentam em 35% 
a chance de desen-
volver algum tipo de 
demência.

Dificuldade de en-
tender, zumbido ou 
tontura podem ser sin-
tomas de uma perda 
auditiva! Caso você 
apresente alguns des-
ses sintomas ou co-
nheça alguém próxi-
mo com dificuldade 
de ouvir, busque aju-
da com especialistas 
para que o problema 
não se agrave. 

Para aqueles que 
buscam melhorar a 
sua qual idade de 
vida, a tecnologia 
oferece aparelhos di-

gitais, automáticos e 
capazes de selecionar 
os sons que devem ser 
privilegiados, reduzin-
do os ruídos ambien-
tais e amplificando 
os sons de fala. Hoje 
em dia, os aparelhos 
auditivos são muito 
discretos, resistentes e 
confortáveis.

AGENDE UMA 
AVALIAÇÃO!

Fonoaudiólogas 
ALESSANDRA HERRERA

DIANE MICHIUTI

“Eu ouço, mas não entendo”

- AudioMAG Vila Clementino
Rua Leandro Dupret, 168

Tel.: (11) 5083-6539 * (11) 94197-4510
- AudioMAG Campo Belo

Avenida Vereador José Diniz, 3457 - sala 810
Tel.: (11)  5531-7504 * (11) 93401-3001

www.audiomag.com.br
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avaliação do Ministério da Educação (MEC). [2] Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Confira plano financeiro referente ao curso escolhido em uninter.com / Válido para o 
processo seletivo vigente | AGO/2020.

NOTA MÁXIMA
NO MEC 1

Polo São Paulo (Vila Mariana)/SP
(11) 98598-0774
R. Marselhesa, 77

MENSAIS

CURSOS A PARTIR DE

R$127,302

GRADUAÇÃO
E PÓS-GRADUAÇÃO
A DISTÂNCIA
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•ESPECIAL - CORONAVÍRUS

Comércio agora pode abrir por 
8 horas diárias, mas só até 22h

O Estado de São Paulo se 
aproxima das 30 mil vítimas 
fatais por conta do novo co-
ronavírus, desde março. Mas, 
aos poucos, cada região do 
Estado vai retomando ativi-
dades presenciais e atividades 
comerciais são autorizadas a 
reabrir. 

Na quarta, 19, o  Vice-
-Governador e Secretário de 
Governo, Rodrigo Garcia, di-
vulgou que o comércio nas 
regiões classifi cadas na Fase 
Amarela do Plano de São Pau-
lo podem passar a funcionar 
por oito horas diárias - conse-
cutivas ou fracionadas, des-
de que o encerramento das 
atividades não ultrapasse 
22h. O anúncio foi feito pelo 
vice governador porque João 
Doria - assim como a esposa, 
Bia - testaram positivo para 
o novo coronavírus e estão 
cumprindo quarentena em 
casa. 

A Prefeitura paulistana 
tem lacrado bares e restau-
rantes que desobedecem 
esse teto.  para que todas as 
atividades permitidas na fase 
amarela do Plano São Paulo 
possam funcionar por oito ho-
ras diárias em estabelecimen-
tos comerciais e de serviço. 
Até então, eram permitidas 
seis horas diárias.

Mesmo com a autorização 
pelo Governo do Estado, cada 
município deve confi rmar ou 
não as autorizações e deter-
minar como a flexibilização 
vai acontecer na cidade. 

“Os prefeitos têm auto-
nomia para aplicar a medida 
e decidir se a mudança será 
adotada e em que momento 

deve ser adotada em suas 
cidades”, disse Garcia.

A medida passa a valer a 
partir dessa sexta-feira (21) e 
é válida para todos os setores, 
como shoppings, comércio, 
serviço, salões de beleza e 
barbearia, restaurantes e simi-
lares, academias, convenções 
e atividades culturais. 

Bares e restaurantes
Na capital, muitos bares 

e restaurantes já estão fun-
cionando de portas abertas 
para consumo presencial, até 
22h, mas alguns continuam 
oferecendo apenas produtos 
para entrega e delivery. 

A Prefeitura ainda não au-
torizou o uso de calçadas e as 
regras para distanciamento 
entre mesas e clientes difi-
cultam o funcionamento, em 
especial dos menores estabe-
lecimentos. 

Os clientes não podem fi -
car em pé, para evitar aglome-
rações e a ocupação máxima 
deve ser de 40% da capacida-
de dos assento. Funcionários 
e clientes devem usar más-
cara em todos os ambientes, 
tirando apenas no momento 
da refeição.

Outra atualização do Plano 
São Paulo definiu um novo 
horário para atendimento 
presencial em restaurantes e 
similares na fase verde. Assim 
como na fase amarela (após 
14 dias de permanência da 
região), os estabelecimentos 
poderão oferecer consumo 
local até as 22 horas também 
na fase quatro. Ainda não há 
regiões na fase verde, em 
São Paulo, mas novas classi-
fi cações podem surgir nessa 
sexta-feira, 21, quando são 
apresentadas as análises pelo 
Governo do Estado.

Ingressos
Fica permitida, a partir de 

agora, a venda de ingressos 
de eventos culturais em bi-
lheterias físicas, desde que 
respeitados os protocolos sa-
nitários e de distanciamento 
social. As atividades culturais 
só estão permitidas a funcio-
nar após 28 dias consecutivos 
da região na fase amarela. 
Com o público em pé, só se-
rão permitidas após 28 dias 
consecutivos da região na 
fase verde.

EAD 2020

EAD
ENCONTROS SEMANAIS AO VIVO 
COM TUTOR EXCLUSIVO POR TURMA.

MENSALIDADES A PARTIR DE 

NOTA MÁXIMA 

NO MEC

 SAIBA MAIS ACESSANDO UNIASSELVI.COM.BR

ESTAMOS DISPONÍVEIS NO WHATS:

(11) 98896-6061

INSCRIÇÕES ABERTAS

UNIASSELVI POLO SAÚDE
ALAMEDA DOS GUATÁS, 659 
PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO - SP

R$159

UNIASSELVI

SUA CARREIRA
DEPENDE DE VOCÊ.

Vila Clementino

R. NAPOLEÃO DE BARROS, 864
TRAVESSA DA RUA PEDRO DE TOLEDO 
AO LADO DO HOSPITAL SÃO PAULO 

COMPRO
OURO

(11) 3457-9490
Brilhantes - Prata - Platina - 

Moedas de Ouro - Dólar - Euro

UM BOM NEGÓCIO TODOS OS DIAS
COBRIMOS 
QUALQUER 
OFERTA
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Organização Elo: 50 anos de seriedade no mercado imobiliário
•HISTÓRIA

Trajetória da Organização Elo se mescla 
à história dos bairros do distrito Saúde

A pandemia de Covid al-
terou muitas expectativas na 
negociação imobiliária, avalia 
o diretor da Organização Elo, 
Artur Mihich. Houve aumento 
na busca por casas, aparta-
mentos com varandas, além 
de novas configurações de 
negócios... “Mas a experiência 
acumulada ao longo de cinco 
décadas nos faz ter uma visão 
de longo prazo, facilidade de 
orientar os clientes para que 
façam negócios dos quais não 
se arrependerão no futuro”, 
diz Artur Mihich. 

O experiente diretor tam-
bém aponta que a Organiza-
ção Elo vem se adequando aos 
novos tempos, à comunicação 
digital e acredita que essa 
evolução segue os rumos de 
um mercado em constante 
crescimento. “Meus fi lhos, os 
advogados Alexandre e Fabrí-
cio, cresceram acompanhando 
nosso trabalho. Foram eles 
que introduziram ferramentas 
modernas na Organização Elo, 
implantaram um site com fun-
cionalidades de busca persona-
lizada, simulações de fi nancia-
mento e agora acompanham 
novas tendências no mercado 
imobiliário... Sem falar nas re-
des sociais, vídeos descritivos 
dos imóveis e tantas outras 
possibilidades que a internet 
e a comunicação à distância 
trouxeram”, aponta Artur.

Poder unir a tradição e 
todo o conhecimento que a 
história da Organização Elo 
trazem às praticidades trazi-
das pela tecnologia são van-
tagens que os 50 anos dessa 
empresa familiar oferecem.

Artur Mihichi ainda credita 
o sucesso de sua história ao 
trabalho de toda equipe e 
lembra de nomes de funcio-

nários que já passaram por 
lá, como Alzira Kawaura, 19 
anos de empresa (já falecida), 
Modesto Lenate (5 anos), Lair 
Ribeiro da Silva (6 anos), Silva-
na Masako Camara Takahashi 
(16 anos) contribuíram muito 
para a evoluição da empresa. 
Na atual equipe, o trabalho 
de Rosemeire Bissetti Scarelli, 
Micaely Da Silva Soares, Rafael 
Souza Barbosa. Jeferson Luiz 
Bento Francelino, Wender 
Silva Aguiar, Jessica Morano 
Gomes Cortez e Patrícia Olivei-
ro da Paz também se destaca, 
como grandes colaboradores 
para esse time de sucesso.

A Organização Elo fi ca na 
Av. Jabaquara,, 317, Cj. 21 - 
Mirandópolis. Telefones: (11) 
5587-4951 e (11) 5587-6054. 
Para contato por WhatsApp: 
(11) 95252-4846. E mail: fabri-
cio@organizacaoelo.com.br. 
No site www.organizacaoelo.
com.br é possível fazer busca 
de imóveis, ver as principais 
ofertas do mercado na atuali-
dade, cadastrar-se para receber 
newsletter, simular financia-
mentos, cadastrar seu imóvel 
ou registrar o interesse por al-
gum tipo específi co de imóvel. 
Nas redes sociais, acompanhe: 
facebook.com/organizacaoe-
lo; e busque por Organização 
Elo também no Youtube. 
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Estação Praça da Árvore 
em construção - 1970

No mercado imobiliário, 
ferramentas tecnológicas 
modernas indicam futuro 
ainda mais conectado com 
proprietários e clientes

Em agosto de 1970, quem 
se arriscaria a abrir um ne-
gócio de intermediação de 
imóveis em plena Avenida 
Jabaquara? Vale destacar que 
a via estava quase integral-
mente interditada, com gran-
des valas a céu aberto - era o 
metrô, ainda em fase inicial 
de construção da primeira 
linha, a Azul, que teve como 
trecho inaugural justamente 
Jabaquara - Vila Mariana. 

Pois foi nesse cenário, su-
postamente devastado, que 
um coronel reformado da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, com formação em 
Direito, resolveu criar uma 
imobiliária. Hoje, olhando em 
retrospectiva, pode-se garan-
tir: o coronel e advogado José 
Geral Arantes foi visionário ao 
inaugurar, em agosto de 1970, 
a Organização Elo. 

O distrito da Saúde só cres-
ceria a partir de então e, até 
hoje, é considerado um dos 
bairros de maior avanço imo-
biliário na capital, com recor-
des de lançamentos e grande 
movimentação de mercado, 
constante valorização de ter-
renos, casas, apartamentos, 
salas e lojas comerciais, gal-

pões e empreendimentos dos 
mais diversos estilos e portes. 

A infraestrutura urbana do 
distrito só se aprimorou, com 
grande oferta de transporte, 
serviços, viário, movimentan-
do o mercado imobiliário em 
bairros dentro do distrito e ao 
redor: Vila Mariana, Vila Cle-
mentino, Bosque da Saúde, 
Chácara Inglesa, Mirandópo-
lis, Vila da Saúde, Praça da 
Árvore, Planalto Paulista, São 
Judas, Parque Imperial... 

Mas, ainda nessa paisagem 
de crescimento, nem todas as 
imobiliárias e empresas con-
seguiram sobreviver. “Nosso 
nome foi uma ideia muito boa, 
representa uma ligação es-
treita entre o proprietário de 

imóvel e o inquilino, fi adores, 
compradores, numa corrente 
sólida e confi ável, ou seja, um 
elo de ligação”, explica o atual 
diretor da Organização Elo, dr. 
Artur Paulo Mihich. 

A força do nome explica 
apenas em parte a força da 
imobiliária. “Já houve diversas 
tentativas de compra de nosso 
nome por empresas, inclusive 
de outros ramos de atuação. 
Atualmente, há até operado-
ras de cartões de crédito com 
nome similar”, conta Artur 
Mihich. “Mas, com certeza o 
trabalho sério que desenvolve-
mos desde o início é o principal 
motivo de nos mantermos 
sólidos nessas cinco décadas”, 
resume. 

Dr. Artur Mihich conta que 
o local inicialmente escolhido 
para montar o escritório da 
Organização Elo tem fortes 
relações  históricas com o pró-
prio bairro. “Era uma sala na 
Av. Jabaquara, 669, da família 
Tarasautchi”, relembra. “Até 
hoje, são clientes da imobiliá-
ria”, relata, apontando para 
outro motivo de história tão 
longa - a paixão dos mora-
dores pela região. “A grande 
maioria não quer sair daqui. 
Mudam de casa para aparta-
mento ou vice-versa, mas se 
mantêm no bairro, abrem ne-
gócios no bairro, consomem 
no bairro”, aposta.

Atual proprietário da Or-
ganização Elo, Artur está à 
frente da empresa desde 1984 
e relembra que as obras na 
região, como a construção 
da estação Metrô Praça da 
Árvores, a requalificação da 
Av. Jabaquara, a demolição 
de vários imóveis realmente 
trouxeram problemas inegá-
veis. “Muito barulho, trans-
tornos e poeira que grandes 
obras provocam. É o preço do 
progresso”, resume. 

Mas, as obras cessaram, o 
tempo foi passando, a clien-
tela aumentando e veio a 
necessidade de mudança para 
um espaço maior. “Quando 
surgiu a oportunidade de alu-
gar um espaço maior, fomos 
para a Av. Jabaquara, 627, 
ao lado da estação de força 
do Metrô”, diz. O imóvel per-
tence à família Levites, que 
também permanece cliente 
da ELO, até hoje.

A sucessão
Em março de 1984, o cria-

dor da Organização Elo Dr. 
Arantes receberia a visita de 
seu primo, o que acabaria por 
representar a continuidade 
desse trabalho que mantém 
laços com as famílias e a his-
tória do bairro da Saúde.

“Eu era recém-formado 
em Direito e egresso da Im-
prensa Oficial do Estado, 
onde havia trabalhado por 14 
anos”, relembra Artur Paulo 
Mihich. “Foi muito importante 
em minha formação pessoal. 
Trabalhei ao lado de ícones 
como Wandyck Freitas e Caio 
Plínio Aguiar Alves de Lima”, 
orgulha-se o empresário.

Ele conta que durante 
aquele encontro familiar, 

ao lado da esposa 
Eide Maria Multini 
Mihich, então fun-
cionária do saudo-
so e valoroso BA-
NESPA, ouviram 
do dr. Arantes que 
pretendia vender 
a Organização Elo. 
“O peso da idade 
estava chegando e 
ele contou que que-
ria se aposentar”. 
A conversa evoluiu 
até que chegaram 
a um consenso: 
o negócio foi fechado e a 
ORGANIZAÇÃO ELO passou 
para as mãos e administração do 
casal Artur Paulo e Eide Maria. 

De 1984 até hoje, relembra 
o atual diretor da Organização 
Elo, o país passou e vem pas-
sando por grandes transfor-
mações. “Veio a consolidação 
da nossa democracia, vários 
planos econômicos - a maioria 
danosos, como o confi sco da 
poupança da família brasileira 
-, infl ação de 84% ao mês...”, 
relembra. Ele conta, inclusive, 
que nessa fase conturbada 
os aluguéis precisavam ser 
reajustados trimestralmente. 
Depois, vieram mudanças 
na legislação locatícia, com 
a introdução da denúncia 
vazia, e tantas outras altera-
ções legais que impactaram 
o mercado.

“Estar sempre atento a 
essas mudanças e disposto  
a manter a transparência na 
negociação com proprietários, 
compradores e locatários fo-
ram práticas empresariais que 
não apenas permitiram que a 
Organização Elo suplantasse 
todas as dificuldades, mas 
também crescesse”, diz.

Atualmente, a imobiliá-

ria ocupa uma sede própria 
em prédio ainda na Avenida 
Jabaquara e mantém relacio-
namento profissional com a 
maioria das famílias mais tradi-
cionais de proprietários da re-
gião. “Conhecemos os bairros 
do distrito Saúde como a pal-
ma de nossas mãos, sabemos 
as expectativas de cada pro-
prietário”, comenta dr. Artur.

Entre esses clientes, es-
tão pessoas tradicionais da 
região, que com o tempo 
desenvolveram relação não 
só de confi ança como de ami-
zade com os proprietários 
da Elo. Jayme Levites, Mina 
Levites, Hiroshi Hamakawa, 
Milton Corbagi, Fábio Tara-
sautchi, Amador Ribeiro da 
Silva, Fouad Maalouf, Sandra 
Maria Corbagi Rossi, Laura 
Bicudo Arantes, Marcio e Fer-
nando Braga, Alzira de Assis 
Simões Braga, Ester e Rosa 
Sabelman, Mokoto Sogabe 
Hirano, Najat Farh Maalouli, 
Marcelo e Anete Blanc, Felicia 
Mantel Tarasautchi.

“Foram fi éis clientes que 
acompanharam o progresso e 
contribuíram para o desenvol-
vimento econômico de toda 
a região”, avalia o advogado 
e corretor de imóveis Artur.

Com equipe engajada - 
liderada por Artur 

Mihich -, escritório estru-
turado em sede própria 

e tecnologia para se 
manter conectada aos 

proprietários de imóveis 
e clientes, a Organização 

Elo chega aos 50 anos 
aliando história de bons 

relacionamentos na 
região à visão de futuro 
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A equipe (foto ao alto) 
da Organização Elo, 

que existe desde 1970, é 
comandada por Fabrício, 
Artur e Alexandre Mihich
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•GASTRONOMIA

Que tal um escondidinho?
O escondidinho é quase 

uma unanimidade. Quase por-
que, mesmo entre seus fãs, há 
aqueles que preferem este ou 
aquele recheio, com uma ou 
outra cobertura... Mas que 
é um prato reconfortante, 
especialmente para dias de 
teperaturas mais baixas, nin-
guém pode negar. E na região 
há um super roteiro de bons e 
diversifi cados escondidinhos 

No Legítimo Bar, tem es-
condidinho em três versões: 
Camarão com Catupiry, Baca-
lhau e Carne Seca.

O bar já está aberto para 
atendimento presencial (con-
fira horários) e mantém o 
serviço de retirada e deli-
very. Fica na Rua Luís Góis, 
1.728/1.716 - Mirandópolis.  
Delivery: 2729-2730; WhatsA-
pp: 94006-3839

Já o Veloso Bar, famoso 
por suas coxinhas, tem um sa-

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

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

boroso escondidinho de carne 
seca. Mas, ali, por enquanto, 
só retirada, já que o bar não 
está ainda aberto e nem ofe-
rece serviço de entrega. Fica 
na Rua Conceição Veloso, 54 
- Vila Mariana. Tel: 5572-0254.

O Restaurante e Pizzaria 
Familia Presto, que é famoso 
por promover um festival de 
escondidinho no início do 
inverno (já acabou...), não 
tem o prato em seu cardápio  
fi xo, mas eventualmente está 
na lista de pratos produzidos 

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

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

instrumentos musicais 

•CULTURA

Cinemateca: drama segue, 
com indefi nição do futuro

Um filme de final inde-
finido, uma série de várias 
temporadas ou uma novela? 
A situação da Cinemateca Bra-
sileira continua indefi nida e se 
assemelha a uma produção 
cinematográfica complexa, 
cheia de reviravoltas e inde-
fi nições e que não se sabe se 
haverá um fi nal feliz.

Na disputa entre os re-
presentantes do Governo 
Federal e a direção da entida-
de, há novos capítulos todas 
as semanas. Dessa vez, de 
acordo com a Revista Época, 
a Sociedade Amigos da Ci-
nemateca surgiu no cenário, 
dispondo-se a fazer a manu-
tenção do espaço até que 
haja uma solução definitiva. 
Representantes da Secretaria 
de Cultura, comandada pelo 
ator Mario Frias e ligada ao 

para almoço. Uma das delícias 
é o Escondidinho de Camarão 
com queijo Brie e Mandioqui-
nha (foto).  O Restaurante 
Família Presto fi ca na Rua Es-
meralda, 39 – Aclimação. Tel.: 
3207-1749 e 3207-1094. 

Outra boa pedida é confe-
rir o super autêntico escon-
didinho de bacalhau em uma 
casa portuguesa. A Academia 
da Gula é comandada pela 
Dona Rosa, uma portuguesa 
da cidade de Braga. A Aca-
demia da Gula fica na Rua 
Caravelas, 374 – Vila Mariana. 
Fone: 5572-2571. 

Já no Restaurante Sobaria, 
a pedida original é pelo escon-
didinho de Shitake e Shimeji, 
que vem acompanhado de 
arroz, vinagrete e farofa pode 
ser servido em porção para 
uma pessoa ou para três. 
Fica na Rua Áurea, 343 – Vila 
Mariana. Telefone: 5084-8014. 

Ministério do Turismo, teria 
ficado de estudar o tema e 
promover um encontro com 
os representantes.

Nas últimas semanas, a 
despeito de protestos dos 
funcionários, moradores do 
entorno e pessoas do setor, 
houve demissão em massa. 
A fundação Roquete Pinto, 
antiga gestora do espaço e 
que tenta desde o ano passa-
do negociar com o Governo 
Federal, decidiu demitir todos 
os 52 funcionários, que já es-
tavam sem receber salários 
há meses. 

Antes, representantes do 
Governo Federal haviam ido 
à sede da Cinemateca, na Vila 
Mariana, para tomar posse 
das chaves do local, acompa-
nhados de força policial.

A indefi nição fez o Minis-

tério Público também entrar 
nessa história. Desde julho, 
o MPF entrou com ação para 
que a União viabilize a gestão 
e a preservação da Cinemate-
ca, diretamente ou por meio 
de entidade privada, desti-
nando ao órgão o orçamento 
já previsto para 2020 – de R$ 
12,2 milhões. 

Segundo o órgão, desde 
o fi m do ano passado, a ins-
tituição, localizada na capital 
paulista, está abandonada 
pelo governo federal, sem 
receber nenhuma ajuda fi nan-
ceira, depois que o contrato 
de gestão com a Associação 
de Comunicação Educativa 
Roquette Pinto (Acerp) se 
encerrou e não foi renovado. 
O impasse, fruto de decisão 
arbitrária do Ministério da 
Educação, tem colocado em 
risco obras audiovisuais de 
valor incalculável.

O MPF pede que o contra-
to com a Acerp seja mantido 
emergencialmente por um 
ano, a contar (retroativamen-
te) de 1º de janeiro de 2020, 
considerando que a sua não 
renovação contrariou reco-
mendações técnicas da pró-
pria administração federal. 

A falta de verbas tem re-
sultado em uma série de pro-
blemas graves. A instituição 
já possui quatro faturas de 
energia elétrica em atraso e 
também não tem dinheiro para 
arcar com os pagamentos devi-
dos a empresas terceirizadas. 
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No mês em que completa 
cinco anos da grande exposi-
ção “Biodiversidade – Conhe-
cer para Preservar”, o Museu 
de Zoologia da Universidade 
de São Paulo (USP), - que 
está sediado no Ipiranga mas 
atualmente, por conta da 
pandemia, está de portas 
fechadas - inaugura uma ex-
periência totalmente nova de 
visitação. O tour virtual permi-
te que o visitante descubra a 
exposição em detalhes e ain-
da conheça o acervo do equi-
pamento cultural, guardião de 
uma das maiores coleções da 
fauna brasileira.

Para conferir o tour virtual, 

os visitantes podem acessar 
este endereço eletrônico: 
https://vila360.com.br/tour/
mzusp/.

O recurso de visitas vir-
tuais utiliza a plataforma Goo-
gle Street View, como uma 
resposta ao distanciamento 
social. Além de ampliar o pú-
blico de visitantes que não 
estejam na cidade de São 
Paulo, a visita virtual serve 
como recurso de apoio aos 
professores que estão traba-
lhando remotamente.

A mostra tem recebido 
anualmente o certifi cado de 
excelência do TripAdvisor, 
site de viagens e turismo, e 

fi gura entre as principais atra-
ções culturais de São Paulo na 
plataforma, de acordo com 
reportagem do Jornal da USP.

Preservação
O sustento de mais de 7 

bilhões de seres humanos 
altera radicalmente as pai-
sagens da Terra, erodindo a 
biodiversidade. Quando ela 
se torna escassa, é preciso en-
contrar soluções para garantir 
que a natureza continue a as 
atividades dos serviços ecos-
sistêmicos, que contribuem 
com cerca de 3 trilhões de 
dólares à economia global, 
anualmente.

A exposição do Museu de 

Zoologia tem como principal 
objetivo discutir os padrões e 
processos da biodiversidade 
brasileira e contribuir para a 
compreensão da importância 
da preservação.

O museu oferece exposi-
ções de longa duração, tem-
porárias e itinerantes, que 
representam a principal inter-
face de acesso do público aos 
seus acervos. As narrativas 
articulam temas centrais da 
pesquisa desenvolvida na ins-
tituição (Evolução e Biodiver-
sidade & Patrimônio e Susten-
tabilidade), em um contexto 
de grande relevância social e 
econômica na atualidade.

•CULTURA

IMÓVEIS
CLASSIFICADOS

IMÓVEIS - VENDA

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  
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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

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  

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.

1
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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
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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
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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

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS – 

CNPJ 627540070001-56

Em conformidade com os artigos 32  e 33 do estatuto social 
da Sociedade Amigos da Cidade Vargas, ficam os senhores 
associados, quites com suas mensalidades, convocados 
para a assembleia geral extraordinária que será realizada 
dia 06 de setembro de 2020, em sua sede social localizada 
na Praça Vinte de Setembro, nº 2, às 10:00h, com o número 
regimental exigido e, em segunda convocação, 30 minutos 
após, com qualquer número, para  deliberar sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA:
Mudança de estatuto referente aos seguintes temas:
- Suprimir a categoria de associado patrimonial remido
- Alterar o número de membros do quadro associativo
- Deliberar sobre venda de titulos.

São Paulo, 12 de agosto de 2020
MARCIO CESAR ROCHA

         PRESIDENTE

EMPREGO

Av. Jabaquara, 317, Cj. 21 
- Mirandópolis -

PRAÇA DA ÁRVORE SAÚDE

 

Telefones: 

www.organizacaoelo.com.br
/organizacaoelo

5587-4951 
5587-6054
95252-4846

AP0886 - R$1.500,00
Apto 2 dorms c/ 55m2, sala 2 
ambs c/sacada, garagem, ban. 
c/ box. Condomínio: piscina, 
churrasqueira, salão de festas, 
academia, quadra e play ground

AP1082 R$1.250,00
Apto c/45m2, sala ampla, 1 gde 
dorm c/ arm. emb., coz. c/ pia, gab e 
arms, área serv., 1 garagem. Prédio: 
Salão de Festas, Sala de Jogos, Play
ground, Quadra Poliesportiva e Pisci-
na. Próximo ao Metro Praça da Arvore.

AP1266 R$1.200,00
Apartamento tipo studio com 30m2, 
sala, cozinha com cooktop, frigobar, 
armário embutido, uma vaga de ga-
ragem. Prédio com Salão de Festas, 

Piscina e Lavanderia Coletiva.

AP01440 R$1.200,00
Apto 35 m2, sala, coz c/ pia, gabi-
nete e arm. embs, 1 suite c/ arm. 

emb., banheiro c/ box blindex, área 
de servço com c/ varal de teto. 

Uma vaga de garagem

AP01451 R$ 3.700,00
Excelente Apto 3 dorms, 90m2, total/e 
mobiliado, amplo, moderno, tudo novo, 
sala ampla 2 ambs c/ sacada, suíte 
c/ closet e sacada, coz. c/ arm emb, 
fogão, geladeira e máq. lavar, área 
serv., 2 vagas gar. A 4 min Pça Árvore

ST0013 – R$1.450,00
Apto tipo Studio c/geladeira, fogão 

cooktop, microondas. O condo-
mínio oferece lavanderia coletiva, 
churrasqueira, sala de ginástica, e 
sauna na cobertura e 1 vaga gar.

AP1046 - R$1.600,00
Apto 2 dorms c/ 55m2, sala 2 ambs 
c/sacada, coz. americana c/arms, 
2  ban., gar., ban. c/ box blindex. 
Condomínio: piscina, churrasq, 
forno de pizza, salão de festas, 
quadra, academia, e play ground

CONCEIÇÃO

AP0080 R$1.450,00
Apto 1 dorm, 50m2, sala ampla 2 

ambs, ban, coz c/arms. Localização 
privilegiada a 2 min do metrô saúde 

e próx. de ampla área comercial com 
bancos, farmácias, etc.

AP0126 R$1.650,00
Apto 2 dorms 69m2, sala 2 ambs, coz 
c/arms, área serv, 2 ban. Localização 
privilegiada a 2 min do metrô saúde 

e próx. de ampla área comercial com 
bancos, farmácias, etc.

AP0555 R$1.400,00
Apto 2 dorms (3o opcional) 70m2, 2 
ban, sl 2 ambs, coz c/ arms, área 
serv. No cond: quadra poliesporti-
va, play ground, sl festas e localiz 

privileg. 2 minutos do metrô saúde e 
próximo de ampla área comercial.

AP01498 R$1.850,00
Apto 3 dorms, 80m2, sl 2 ambs, quar-
tos c/ arm. embs, coz c/ arms, área 
serv, 2 ban. Localização privilegiada 

a dois minutos do metrô saúde e 
próximo de ampla área comercial 

como bancos, farmácias, etc.

AP1000 R$1.850,00
Apto 3 dorms (1 suíte), 78m2, sl 2 

ambs c/ sacada, dorms c/arms embs, 
coz c/arms e área serv. Prédio c/ Sa-
lão de Festas, Quadra Poliesp., pisc. 
Localizado a 750m, do Metro Saúde 

e 350m da Avenida Jabaquara

AP01519 R$2.000,00
Apto 60m2, sala ambs c/sacada, 2 
dorms (1 suíte) com arms. embs, 
coz. c/ gab. e arms embs, área 

serv. 02 vagas de garagem. Prédio 
com Salão de Festas, Playground, 

Academia e Piscina.

SO00142 R$4.000,00
Sobrado 3 dorms (1 suíte) 180m2, 

c/ arm embs, ban social. Sala estar, 
sala jantar, coz c/ gab e arms. Edí-
cula c/ dorm, ban, coz. 5 vagas gar. 
A 400m do Metro Saúde e 350m do 

Colégio Santa Amália.

V.MARIANA

R$1.550,00
Apartamento de 3 dormitórios com 70m2, sala ampla para dois ambien-
tes, 3 dormitórios com armários embutidos, cozinha com armários, área 
de serviço com banheiro de empregada. O condomínio tem localização 

privilegiada a 500 metros do metrô Conceição e dispõe de salão de festas, 
salão de jogos, sala de ginástica, quadra poliesportiva e piscina.

AP01484 R$1.800,00
Apto 2 dorms (1 c/ arms embs), 55m2, sala 
2 ambs c/ sacada e lareira, ban c/ box 
blindex, coz., gab. e arms área serv. c/ banh 
emp.  1 gar. Pisc adulto e inf., Sl Festas, 
Playground, Chur., Jd. A 250m do metrô.

AP01486 R$1.600,00
Apto 1 dorm c/ arm. emb, 45m2, sala 

ampla, coz. c/arms, área serv. 1 vaga gar. 
Localiz. privilegiada a 100m do Metrô V. 

Mariana, próx. ESPM (900m), e área coml 
(mercados, farmácias, escolas e bancos)

AP1330 R$1.450,00
Apto 2 dorms iluminados e arejados, 55 
m2, sl 2 ambs, coz c/ gab., área serv. 1 

vaga garagem. Localização privilegiada a 
750 m do metrô Chácara Klabin

AP1404 R$1.500,00
Excelente 2 dorms iluminados e arejados, 
55m2, sala ampla 2 ambs, coz c/gabinete, 

área serv. Imóvel com 1 vaga de gara-
gem. Localiz. privilegiada a exatamente 

750 m do metrô Chácara klabin

AP1105 R$1.700,00
Apto 100m2 AU 2 dorms (1 suíte c/arms), 
sala 2 ambs, ban c/ box blindex, cozinha, 
área serv c/ban. e uma vaga de garagem. 
Próx. rede de serviços (escolas, padaria, 
restaur., drogarias, academias Shopping 

Paulista). Px de Metrô Ana Rosa).

ANÚNCIOS DE LOCAÇÃO - APARTAMENTOS EM ÁREAS NOBRES 
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Museu de Zoologia inaugura tour virtual 360 graus



Uma parceria entre quin-
ze universidades federais do 
país, incluindo a Universida-
de Federal de São Paulo (Uni-
fesp), viabilizará o aporte de 
R$3.138.341,13 para emprego 
na realização de testes diag-
nósticos de Covid-19 na popu-
lação brasileira. Assinado pelo 
vice-reitor, em exercício da 
Reitoria, Nelson Sass, o projeto 
é coordenado pela Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), administrado pela 
Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), e apoiado pelo 
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações (MCTIC) e pela 
Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa (Fundep).

De acordo com Nancy Bellei, 
professora afi liada e médica in-
fectologista da Escola Paulista 
de Medicina (EPM/Unifesp), a 
parceria envolve instituições 
que possuem expertise e po-
dem fornecer a contrapartida 
necessária à sociedade por meio 
do trabalho de pesquisado-
res e técnicos da universidade, 
ampliação das testagens para 
Covid-19 e coordenação com de-
mais serviços de saúde do país.

“A verba original, de R$35 
milhões, foi distribuída entre 
as universidades envolvidas no 
acordo. Entre as ações propos-
tas pela Unifesp, está a realiza-
ção de até 500 testes por dia, 
um trabalho que demandará a 
estrutura do laboratório central 
do Hospital São Paulo (HSP/HU/

Unifesp recebe R$ 3 milhões 
para combate à Covid-19

•SAÚDE

Unifesp) e o de Virologia da 
Disciplina de Infectologia (EPM/
Unifesp). A liberação total do 
valor será feita ao longo de até 
dois anos, prazo de validade do 
projeto, e poderemos então ter 
construído essa rede com as 
demais universidades, atenden-
do à necessidade da população 
brasileira”, comemora.

Testes a um custo menor
De acordo com a infectolo-

gista, o documento da parceria 
possui uma emenda que prevê 
pesquisa aplicada sobre a de-
tecção molecular de Covid-19 
por meio da saliva. “O MCTIC 
fornecerá permanentemente 
o equipamento que realiza essa 
modalidade de teste às univer-
sidades que se dispuseram a 
efetuar esse estudo, abrindo a 
possibilidade de ampliação do 
parque de equipamentos da 
instituição - uma possibilida-
de comemorada por Antonia 
Machado, Diretora Técnica do 
Laboratório Central do Hospital 

São Paulo”, conta.
Trata-se de um método 

diagnóstico de baixo custo, 
pois não depende de reagen-
tes, hoje todos importados. A 
detecção do vírus é feita com 
Inteligência Articifi al (IA), por 
meio de sensores biofotôti-
cos que ampliam a eficiência 
do diagnóstico. Os resultados 
serão comparados com os ob-
tidos através da técnica de RT
-PCR, afi m de avaliar a efi ciência 
do novo método.

A detecção de coronavirus 
por meio da saliva, de acor-
do com Bellei, é rápida e sua 
sensibilidade gira em torno de 
80%. “Poderemos diagnosticar 
pacientes a um baixo custo e 
mostraremos, assim, que o pa-
pel das universidades públicas 
é decisivo para o desenvolvi-
mento e aplicação de recursos 
nacionais no enfrentamento da 
pandemia”, fi naliza..

Por Valquíria Carnaúba - 
Unifesp

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

Planos de Saúde

Faça sua cotação
SEM COMPROMISSO

email: vilelavilelaseguros@gmail.comemail: vilelavilelaseguros@gmail.com

Fone: 4277-0523
9 9257-1177

• Saúde Empresa a partir 2 vidas e Odontológico
• Saúde Individual e Odontológico

• Seguro Viagem • Residência • Health For Pet

Fone: 4277-0523Fone: 4277-0523
“Se me fosse possível, escreveria a 

palavra SEGURO na frente de cada 

porta, tão convencido estou, de que 

o seguro pode, mediante um des-

embolso módico, livrar as famílias 

de catástrofes irreparáveis.”

Winston Churchill

Para anunciar

Online e 
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ODONTOLOGIA

Implantes dentários têm custo
acessível na atualidade

“Implantes dentários são 
o que há de melhor para 
resolver a perda de dentes, 
hoje. São o que mais se 
aproxima do dente natural 
de uma pessoa”, diz o dr. 
Danilo Racy, especialista em 
Implantodontia. 

Ele afirma que, quando 
os implantes chegaram ao 
mercado, eram inacessíveis 
à maioria da população, 
mas que hoje essa situação 
mudou. Além dos avaços 
científi co-tecnológicos, que 
reduzem os custos, ampliam 
a produção e popularizam, 
portanto, os implantes, há 
ainda outras possibilidades 
para garantir um implante 
de qualidade sem um valor 
muito alto. 

“Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Dentistas 
com experiência na área de 
Implantes Dentários, que 

tem por fi nalidade ajudar a 
população de nossa cidade”, 
relata. “Oferecemos implan-
tes de alto nível e última 
geração, com custeio prati-
camente restrito ao material 
usado”, conclui. 

Há mais de quinze anos na 
Vila Mariana, Dr. Danilo Racy 
explica que esse tipo de aten-
dimento garante oportunida-
de de repor dentes perdidos, 
ou substituir pontes móveis, 
dentaduras ou próteses mal 
adaptadas por dentes fi xos, 
ou dentaduras abotoadas.

“Os dentes são importan-
tes para a mastigação, fala 
e estética facial. Sua perda 
pode acarretar difi culdades 
físicas e até psicológicas e 
sociais/’, diz.

Na primeira fase do tra-
tamento, é recolocada a raiz 
que foi perdida, por meio do 
implante. “Depois de três ou 

quatro meses, é iniciada a 
segunda fase, com colocação 
das coroas ou próteses presas 
nestes implantes.

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