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It a Coisa: filme de terror e 
animação nacional Lino são 
destaques da semana 
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Nova rede aposta na agilidade 
de obentôs, bandejinhas prontas, 
com comida japonesa
Página 5

BATERIAS ITAIPU
HELIAR
DELCO
MOURA
MARTE
EXCELL
BRM

320,00
320,00
340,00
210,00
210,00
210,00

350,00
360,00
370,00
240,00
230,00
230,00

480,00
480,00
490,00
360,00
350,00
350,00

A BASE DE TROCA 45AH 60AH 70AH

5062-1691 R. Sta. Cruz, 2094
Ipiranga

Museu do Ipiranga: restauração nem começou

Desde 1969 respeitando seu paladar

*As promoções são válidas por tempo indeterminado. O cheese salada em dobro é para consumo no salão - não vale para de-
livery ou viagem, às segundas e terças. O chopp em dobro é válido quartas, a partir das 17h, também para consumo no salão.

Av. Jabaquara, 538.   F: 5581-8093 
Praça da Árvore         2578-2165

DELÍCIAS 
EM DOBRO

PROMOÇÃO 
DELÍCIAS 

EM DOBRO

/osnirhamburger

Três estações da Linha Lilás 
foram inauguradas incompletas

As paradas Brooklin, 
Alto da Boa Vista e Borga 
Gato foram inauguradas 
na quarta, 6, mas ainda 
com atraso nas obras: fal-
tam as portas obrigatórias 
nas plataformas. Por en-
quanto as três estações 
estão funcionando de for-
ma assistida, ou seja, ape-
nas de segunda a sábado 
das 10h às 15h.   Página 6

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

www.claudiasousaadvocacia.com.br
contato@claudiasouzaadvocacia.com.br

Rua Borges Lagoa, 913 cj 94 - Vila.Clementino

Claudia Sousa
Advocacia & Consultoria Jurídica

55+ (11) 2369-9831 (11) 2369-9822

Em agosto de 2013, um 
mês antes das celebra-
ções do Dia da Indepen-
dência, o Museu Paulista 
fechou suas portas à visi-
tação pública. Com estru-

tura deteriorada, o museu 
apresentava riscos, espe-
cialmente nessa fase do 
ano em que o número de 
frequentadores aumenta. 
De lá para cá, as notícias 

têm se repetido, de forma 
triste: apesar da intenção 
de reabrir o museu para as 
comemorações do bicen-
tenário da Independên-
cia do Brasil, em 2022, ou 

quase uma década após o 
fechamento, as obras se-
quer tiveram início. Desta 
vez, a USP anunciou um 
concurso para definir o 
projeto arquitetônico de 

recuperação do museu. 
E o Governo do Estado 
criou uma “Aliança So-
lidária” para ajudar na 
recuperação do museu. 
A ideia é buscar recursos 

junto à iniciativa priva-
da para garantir que a 
meta de restauro em cin-
co anos seja cumprida e o 
museu possa receber 500 
mil visitantes.  Página 2

Estudantes aliam cidadania 
a conteúdo disciplinar

Eles passaram dias em 
asilo de idosos, visitaram 
instituições que aten-
dem a crianças com cân-
cer, conheceram projetos 
de reforma habitacional 
em favelas, percorre-
ram pontos de concen-
tração de moradores de 
rua... Depois, trocaram 
experiências.   Página 4

Foto: MP USP/Divulgação

Foto: Thais Uehara
Foto:  Gilberto Marques/A2img
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•HISTÓRIA

Museu Ipiranga ainda não foi restaurado

LIGUE: 99918-9517 (VIVO) 
   Fone: 2387-4184

ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

17 de SETEMBRO 
EXPOFLORA 

Festa Holandesa das Flores 
em Holambra

Inclui: ônibus Dxecutivo, lanche de bordo com 
guia local, ingresso para a entrada da Festa - 

ExpoFlora, Visita ao Campo de Flores 
Valor:  R$ 179,00 à vista, por pessoa

ou 2 x R$ 96,00 

PASSEIOS DE UM DIA 2017
11 ANOS

DE VIAGENS 
EM GRUPO

29/10 - SÃO ROQUE
Alcachofras e Vinho

Inclui: ônibus Executivo, lanche de bordo com visi-
ta à Vinícola Góes e Vinícola Canguera, Almoço, vi-
sita à pista esqui e partiipação na Expo São Roque 

Valor:  R$ 199,00 à vista, por pessoa
ou 2 x R$ 105,00 

Seu filho 
está preparado 
para o futuro?

» Robótica com 
Drones e Dash & Dot
» Desenvolvimento
    de games e 
     aplicativos
» Produção e 
   edição de vídeo      
    para o Youtube

CURSOS DE 
TECNOLOGIA
PARA 
CRIANÇAS 
E JOVENS DE 
5 A 17 ANOS

LIGUE AGORA E AGENDE 
UMA AULA GRATUITA: 

5083.0970
Unidade Saúde: Av. Onze de Junho, 229

www.anglobrasileiro.com.br

Rua Coronel Lisboa, 697
(próx. ao metrô Santa Cruz) 5549-8188

EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

Desde 15/08/1970 46 Anos47 anos

Seja escoteiro!
Grupo Piratinis, com quase meio século de história, 
agora promove encontros em escola de Moema

O Grupo Piratinis comple-
ta 49 anos e está com sede 
nova, localizada em Moema, 
na Escola Estadual Professor 
Napoleão de Carvalho Frei-
re, Indianópolis. “Estamos 
muito felizes com mais essa 
conquista, o local é amplo e 
teremos um portão de en-
trada só nosso”, diz Andrea 
Bastos, integrante do grupo. 
“Não podíamos comemorar 
o ano do 49o aniversário do 
Piratinis da melhor forma. 
Queremos receber você para 
uma visita”, convida. 

O Grupo tem atividades 
aos domingos, das 10h às 13h. 
Entrada pela rua Ilamonia, 
250. Nesse domingo, dia 10, 
entretanto, por causa do fe-
riado prolongado, não haverá 
atividades. 

Ser Escoteiro 
É no grupo escoteiro que 

a mágica acontece. Além de 
todas as possibilidades que se 
abrem aos olhos das crianças, 

adolescentes e jovens, eles 
experimentam a sensação de 
comandar a própria atividade 
e lidar com as consequências 
e impactos de suas decisões. 
“Em todo o mundo, temos 
o mesmo sistema de valores 
e somos guiados por nossa 
Lei e Promessa Escoteira – 
normas que regem nossas 
atitudes e nos incentivam a 
ser ainda melhores: com as 
pessoas, natureza e animais. 
Nos desenvolvemos em meio 
à diversão”. 

Fundamentado em uma 
proposta educativa própria, o 
Movimento Escoteiro alcança 
seu propósito por meio da 
aplicação do Método Esco-
teiro e do Projeto Educativo, 
estimulando as capacidades 
e interesses da cada jovem. 
É assim que o Escotismo ga-
rante jovens motivados, com-
prometidos e, mais do que 
isso, em constante desenvol-
vimento. 

• CIDADANIA

Museu promove concurso de crônicas até dia 20
O que eu quero encon-

trar no Museu do Ipiranga 
em 2022. Este é o tema do 2º 
Concurso de Crônicas do Mu-
seu Paulista da USP, também 
conhecido como Museu do 
Ipiranga. O objetivo é estimu-
lar os participantes a imaginar 
o museu em 2022, quando ele 
será reaberto para visitação, 
após o atual processo de res-
tauro e modernização pelo 
qual está passando.

As inscrições são gratui-
tas e acontecem entre 20 de 
julho e 20 de setembro. As 
crônicas devem ser inéditas, 
com extensão de uma a três 
páginas, seguindo o formato 
estabelecido no edital. Não 
pode haver nenhuma forma 
de identifi cação de autoria na 
crônica. Devem ser encami-
nhadas exclusivamente para 
o e-mail cronicamp@usp.br, 
com a fi cha de inscrição e có-
pia do RG.

As crônicas que estiverem 
de acordo com o edital se-
rão publicadas no site do Mu-
seu Paulista da USP (www.
mp.usp.br). Em seguida, serão 
avaliadas por uma comissão 

julgadora composta de três 
membros de notório conhe-
cimento no campo literário, e 
também por votação popular.

As três melhores classifi ca-

das pelo júri, bem como a que 
obtiver mais votos populares, 
serão premiadas em solenida-
de no dia 21 de outubro.

No site do jornal São Paulo 

Zona Sul é possível obter infor-
mações sobre o histórico do 
Museu e também acesso ao 
edital e detalhes do concurso 
de crônicas. 

Mais um Dia da Indepen-
dência celebrado e o Museu 
do Ipiranga continua de portas 
fechadas. Pior: até agora, as 
obras para recuperação de um 
dos maiores e principais acer-
vos da história do país sequer 
começaram e não há previsão.

O Museu foi fechado à visi-
tação em 2013, há quatro anos, 
por riscos em sua estrutura, 
às vésperas da celebração de 
7 de setembro daquele ano. 

O tema do restauro do me-
trô sempre volta à tona nessa 
época, sempre com más notí-
cias. Dessa vez, a USP resolveu 
anunciar que um concurso 
será realizado e vai resultar na 
escolha da melhor proposta 
para o projeto arquitetônico 
de restauro e modernização 
do edifício-monumento. 

O concurso é nacional e 
interessados em participar 
deverão enviar o projeto pelo 
site do museu. A inscrição vai 
até novembro.

Os três melhores estudos 
preliminares de arquitetura 
serão selecionados. O terceiro 
colocado ganhará um prêmio 

de R$ 10 mil, o segundo, R$ 
15 mil, e o primeiro, R$ 25 mil, 
além de celebrar o contrato 
para a elaboração do projeto 
executivo da reforma. Isso 
quer dizer que além de ela-
borar o projeto, o vencedor 
será responsável por detalhar 
como será executada a pro-
posta que elaborou, determi-
nando desde o material até a 
mão de obra.

A escolha dos vencedores 
será feita por duas comissões 
e o julgamento deve durar até 
cinco meses. A primeira co-
missão será composta por re-
presentantes de cinco órgãos 
de tombamento municipais, 
estaduais e federais: Conselho 
Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de São 
Paulo (Conpresp); Conselho de 
Defesa do Patrimônio Históri-
co, Arqueológico, Artístico e 
Turístico (Condephaat); Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan); 
Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB) e Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU). A segunda comis-
são é técnica, formada pelos 
principais especialistas da área 
de restauro ligados à USP.

Depois de escolhida a pro-
posta, o vencedor terá 15 me-
ses para elaborar o projeto 
executivo, em seguida será 
aberta a licitação para a exe-
cução das obras. A empresa 
que vencer a licitação terá 
30 meses para concluir o tra-
balho. O objetivo é reabrir o 
museu a tempo de preparar a 
exposição para a celebração 
do bicentenário da Indepen-
dência do Brasil, em 2022. 
Entretanto, a administração 

do museu evita precisar nas 
datas porque cada etapa faz 
parte de um processo público 
que pode ser questionado.

Ao ser reaberto, o museu 
contará com suas instalações 
inteiramente modernizadas e 
adequadas às normativas de 
acessibilidade e segurança. O 
edifício passará a ser dedicado 
exclusivamente à visitação 
pública, com exposições que 
valorizem arquitetura monu-
mental do prédio. Ao mesmo 
tempo as obras manterão as 
características originais por-
que o edifício é um patrimônio 
histórico tombado.
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ACEITAMOS

TODOS OS CARTÕES

DE CRÉDITO

AV. JABAQUARA, 760
(AO LADO DO METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE)

SHOPPING DA PRAÇA
ONDE PASSEAR É SEMPRE UM BOM NEGÓCIO 

CATÁLOGO DE COMPRAS
• Eletrônicos • Suplementos
• Games/Acessórios/Manutenção
• Celulares/Acessórios • Jogos e Filmes
• Acessórios para Carros 
• Moda Feminina, Masculina, Infantil e Acessórios
• Perfumaria • Presentes e Importados 
• Semi-joias e Bolsas • Produtos Esotéricos

SERVIÇOS
• Alfaiataria • Assistência Técnica - Celulares
• Manutenção em Video Games • Lan House 
• Recarga de Cartucho • Assistência Técnica - Informática 
• Bordados Computadorizados • Reforma de roupas
• Banco de Empréstimo (BMG)
• Compra-se Ouro • Gravações 
• Conserto de Relógios • Consertos em Joias
• Consultório Dentário • Psicólogo • Massagem 
• Estética • Cabeleireiro • Estúdio de Tatuagem

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
• Sorvetes • Tapiocas • Doces • Salgados
• Almoço • Massas • Comida Árabe

AQUI VOCÊ

ENCONTRARÁ O

QUE PROCURA!

5585-3374
Aberto de Segunda a Sexta, das 09h30 às 19h30

e aos Sábados, das 09h30 às 18h30

SÃO + DE  LOJAS...80
AQUI VOCÊ

ENCONTRARÁ O

QUE PROCURA!

www.shoppingdapraca.com.br
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•EDUCAÇÃO

Saúde e Estética
Odontologia Casas de Repouso

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia ( opcional)

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

Cuidadores

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:
www.cuidadoresdavida.com.br

4113-1838
9.9543-4748
9.9458-6000

CUIDADORES DE IDOSOS
Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados 
para atendimento do 
idoso, em domicílio ou 
acompanhante hospitalar

•BELEZA

Podologia

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO LASER TERAPÊUTICO

Pé diabético - Unhas Encravadas - Micoses - Colosidade e Calos
Frieiras - Correção de Unhas - Rachaduras - Pés Ressecados

Rua das Rosas, 164 - Mirandópolis
(próximo ao metrô Pça. da Árvore)

3926-4064 - 97304-4064ANTES DEPOIS

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO 

LASER 
TERAPÊUTICO ANTES DEPOIS

GERANDO  CONFORTO

Rua das Rosas, 164 - Mirandópolis
(próx. ao metrô Pça da Árvore)

3926-4064      97304-40643926-4064      97304-4064

Pé diabético - Unhas encravadas 
Micoses- Calos e Calosidades

 Correção de Unhas - Pés ressecados
Rachaduras - Frieiras 

Como fi car loira sem 
danifi car os cabelos?

É possível ficar loira em 
apenas uma ida ao cabelei-
reiro? Em quanto tempo será 
necessário fazer retoques? 
Tenho cabelos muito escuros, 
será que a coloração vai atin-
gir o tom com que sonhei? É 
muito caro manter o cabelo 
loiro? Será que consigo des-
colorir o cabelo sem ajuda de 
uma profi ssional?

Para nós, que trabalhamos 
com cabelos há mais de dez 
anos, estas perguntas são 
extremamente frequentes. 
Como também são comuns, 
infelizmente, os casos de mu-
lheres que chegam até nós já 
com os cabelos muito dani-
fi cados - quanto não destruí-
dos! - por tratamentos feitos 
de forma equivocada, buscan-
do resultados muito rápidos 
ou muito baratos. 

Não há mágica quando se 
trata de mudar radicalmente a 
cor do cabelo. Há, sim, muita 
técnica e produtos corretos. 
É preciso avaliar o tipo de 
cabelo, a cor, entender com 
precisão qual a cor e o resul-
tado desejados. 

Quantos casos você já não 
ouviu falar de pessoas que 
destruíram os cabelos pelo 
uso de produtos errados ou 
até porque erraram na quan-
tidade, no tempo? 

Para evitar que o sonho se 
transforme em pesadelo, o 

primeiro passo é avaliar qual 
a situação dos cabelos: se têm 
pontas duplas, se estão res-
secados, se têm resistência. É 
essencial analisar a cor atual e 
estudar a cor almejada, com a 
clareza de que o resultado ide-
al talvez não seja alcançado já 
na primeira transformação.

Mas, o processo todo 
precisa ser discutido entre a 
cliente e a colorista, com sin-
ceridade e profissionalismo, 
sem falsas promessas. 

Vale também destacar 
que, uma vez descoloridos e 
atingido o tom platinado tão 
desejado, é preciso manter os 
cabelos, com cuidados cons-
tantes, hidratação, penteando 
e usando produtos corretos.

Quer fi car loira e ainda tem 
dúvidas? Fale com a gente! 
Estamos aqui para te orientar

Rose E Michelle
Cut& Color Hair

Rua Caramuru, 431 
Praça da Árvore 

Telefone: 2640-3660

# Esta coluna é publicada 
quinzenalmente, sempre com 
uma dica sobre saúde e beleza 
dos cabelos, maquiagem e 
tudo para arrasar no visual e 
extrair a beleza que é só sua! #

Alunos de escola no Jabaquara 
desenvolvem projetos de cidadania

Ações com idosos, crianças com câncer e famílias carentes foram apresentadas na 
Mostra Cultural da Escola Nossa Senhora das Graças, na Cidade Vargas

É possível aliar cidadania e 
conteúdo tradicional das disci-
plinas escolares? Os alunos de 
uma escola na Cidade Vargas, 
no Jabaquara, mostraram que 
não só é viável como tem que 
fazer parte do processo edu-
cacional.

Trocar experiências com 
mães de crianças com câncer 
que saem de suas cidades 
para enfrentar o tratamento 
em São Paulo, conhecer e 
passar horas semanais com 
idosos que vivem em um abri-
go, conversar e oferecer um 
pouco de sopa e conforto 
com famílias inteiras que es-
tão vivendo nas ruas paulis-
tanas, sob o frio e a chuva... 
Estas foram apenas algumas 
das experiências vividas pelos 
alunos da Escola Nossa Se-
nhora das Graças, na Cidade 
Vargas, Jabaquara, ao longo 
dos últimos meses.

O resultado desse trabalho 
que alia conteúdo multidisci-
plinar com vivência cotidiana 
foi exposto no último sábado, 
durante a Mostra Cultural 
da Escola. Todos os projetos 
desenvolvidos pelos alunos 
foram inspirados no mote 
“Humanidade e Cidadania”, 
que foi o tema escolhido pela 
escola para ser trabalhado 
pedagogicamente em 2017. 
“Durante o ano, os alunos 
têm a oportunidade de apren-
der mais sobre o que nos 
torna verdadeiros cidadãos 
do mundo”, explica Márcia 
Tavares Nieman, assistente de 
direção da ENSG. 

“Sempre procuramos não 
apenas criar este vínculo com 
a realidade, como também 
transformar Sa Mostra Cul-
tural em uma oportunidade 
para troca de experiências”, 
completa El iane Nieman 
Melo, diretora pedagógica da 
ENSG. “Os alunos de uma tur-
ma podem conferir o trabalho 
que os demais, de todas as 

faixas etárias, desenvolveram 
e o resultado é muito enrique-
cedor. Os pais e familiares 
também ficam impressiona-
dos”, conta.

Os projetos de cada tur-
ma - desde Educação Infantil 
até o Ensino Médio - fi caram 
expostos durante o dia todo 
pelo Colégio. As turmas de 
Ensino Fundamental II e Mé-
dio, com estudantes maiores, 
apresentam de forma bem re-
alista tudo que aprenderam, 

em salas ou espaços delimita-
dos que foram especialmente 
montados e decorados para 
ambientar os visitantes. Os 
pais e alunos de outras tur-
mas fazem fi las para conferir 
cada um dos projetos.

Um exemplo que atraiu fi -
las constantes foi a exposição 
do trabalho desenvolvido por 
um grupo de estudantes do 
Terceiro Ano do Ensino Mé-
dio. Em uma apresentação te-
atral, os visitantes eram convi-

dados a circular por diversos 
ambientes que simulavam as 
difi culdades enfrentadas por 
famílias carentes quando pre-
cisam de ajuda governamen-
tal. Depois de frustrada com a 
burocracia e demora no aten-
dimento público, uma família 
demonstrava a situação insa-
lubre da habitação modesta 
onde vivia e os convidados 
podiam perceber que a ajuda 
veio de uma ONG. A intenção 
fi nal, de estimular o público a 
ver que ações simples podem 
gerar resultados que fazem 
diferença no cotidiano.

Banda
Outro ponto alto da Mos-

tra Cultural da ENSG foi o 
resgate da Banda Marcial da 
Escola. Prestes a comemorar 
60 anos, a ENSG já conquistou 
diversos prêmios com a banda 
, no passado. Mais do que 
isso, o bairro inteiro efetiva-
mente saía de suas casas, no 
passado, “para ver a banda 
passar”. Esses momentos 
foram resgatados durante 
a Mostra Cultural da Escola, 
com a reedição da banda com 
alunos do 5o. Ano. Sob o co-
mando da professora Sibele 
e de instrumentos nas mãos, 
eles apresentaram quatro di-
ferentes números musicais, e 
encantaram as famílias. 

A mais emocionada, niti-
damente, era a diretora fun-
dadora da Escola, professora 
Lucy Nieman. 

Ex-alunos, que hoje são 
pais de jovens estudantes e 
estavam no local, foram cha-
mados a participar relatando 
seu histórico na banda. 

Em nosso site, é possível 
conferir mais imagens das 
apresentações e projetos dos 
alunos: www.jornalzonasul.
com.br.

A ENSG fi ca na Praça Barão 
de Angra, 91 - Cidade Vargas. 
Telefone: 5588-4488. Site: 
ensg.com.br

Pequeninos demonstraram que entendem de cidadania 

Até crimes de colarinho branco foram representados

O encerramento foi marcado pelo resgate da Banda Marcial

Fotos: Thais Uehara
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Hirota lança lojas para oferecer 
comida saudável em sistema “express”

CHINA

Rodízio de 
culinária
Chinesa

Rua Luís Góis, 1106
Telefone: 5581-1010

SÓ

R$ 29,90!

- Abre todos dias 11h
almoço salão e delivery
- Rodizio: 
seg a sáb: 18h às 22h; 
domingos: 18h as 21h

apenas jantar

R. Dr. Bacelar, 926 
Vila Clementino

www.burguerplace.com.br

Tel.: 5585-0555

A CADA DIA, 
UMA PROMOÇÃO!

R. Dr. Bacelar, 926 

www.burguerplace.com.br

Bife ancho ou chorizo grelhado: de R$ 99 por R$ 65,90!
A Ceci Grelhados faz 

sucesso pela praticidade, 
qualidade das carnes e 
preços de dar água na 
boca - em se tratando de 
cortes especiais de car-
ne e churrasco prontinho 
para consumo.

Agora, a casa está 
com uma promoção es-
pecial para os fãs das 
saborosas e tenras carnes 
argentinas. O famoso bife 
ancho ou chorizo grelha-
do, que custava R$ 99, 
está saindo por apenas 
R$ 65,90! Vale ressaltar: 
o cliente já leva a carne 
prontinha para consumo, 
quente e no ponto dese-
jado, grelhada na hora 
em churraqueira própria. 
A porção serve tranquila-

mente três pessoas. 
O ideal é ligar alguns 

minutos antes, marcar ho-
rário e reservar a peça. Ao 
buscar já vai sentir aque-
le aroma irresistível do 
churrasco bem feitinho.

A casa é muito pro-
curada por famílias da 
região que buscam prati-
cidade, especialmente no 
fim de semana. Tem car-
nes tenras e saborosas, de 
alta qualidade, sempre 
com preços convidativos. 

Picanha nobre, lingui-
ças, baby beef, costela 
feita no bafo, cupim... 
A diversidade de cortes 
que podem ser prepa-
rados para churrasco e 
entregues já prontas para 
saborear é incrível.

Durante a semana 
toda, são oferecidos tam-
bém espetinhos: carne 
bovina, frango, linguiça, 
kafka, salsichão, queijo 
coalho, pão de alho... O 
cliente pode ainda enco-
mendar alguns acompa-
nhamentos, como maio-
nese, cebola assada, vi-
nagrete... A farofa vai de 
brinde!

Outro destaque que 
tem boa aceitação do 
público é o galeto!

Festas e eventos
É possível também con-

tratar a empresa para 
elaborar o churrasco em 
sua casa ou escritório. le-
var as carnes já grelhadas 
em churrasqueira própria, 
quentinhas, na hora. 

Todas as carnes são 
de frigoríficos brasileiros 
renomados como Friboi, 
Red Angus Beef, Aurora 
e Sadia.

A Ceci Grelhados fica 
na Avenida Afonso Ma-
riano Fagundes, 1349 - Pla-
nalto Paulista. Telefones: 
2276-7901 e 8542-3449.

Outras informações no 
site: www.cecigrelhados.
com.br E-mail: contato@
cecigrelhados.com.br.

 

meji com moyashi e Yassai 
itamê (um mix de cenoura, 
repolho, moyashi, brócolis, 
couve-flor e pimentão ver-
melho e amarelo, salteados) .

A rede ainda oferece a se-
ção Hirota Food, com pratos 
prontos ou semi prontos va-
riados. Como em uma rotisse-
rie, não se trata de produtos 
industrializados: alguns po-
dem ser servidos na hora, sem 
necessidade de aquecimento.

Há diversos tipos de arroz, 
feijão, purê, cremes, carnes, 
aves, refogados e também 
massas prontas voltadas ao 
preparo de lasanhas, nho-
ques, fetuccines etc.Experi-

mente, por exemplo, a Mami-
nha ao Molho Roti; o Supreme 
de Frango Recheado com 
tomate seco, rúcula e mus-
sarela ao molho de laranja 
ou a Tranche de Salmão e 
Legumes.

Combinações inspiradas 
na culinária mundial também 
estão no cardápio: Cação ao 
Creme de Espinafre, Chicken 
Thai (frango ao molho curry 
com arroz oriental e chutney 
de manga), frango com arroz 
à grega; fi lé de frango grelha-
do, guarnecido de brócolis 
no vapor e arroz à Grega ; 
lagarto e Batata Gratan; la-
garto assado, recheado com 

Correria e pressa não de-
vem ser sinônimos de má ali-
mentação. Apostando nessa 
combinação, a rede Hirota de 
supermercados lançou este 
ano uma nova proposta: criou 
lojas express com pratos já 
montados, com combinações 
diversas - a maioria delas de 
inspiração oriental - e sempre   
com ingredientes e refeições 
frescas. Já são oito lojas e, 
ainda este ano, o número 
deve chegar a 20 unidades. 
Na região, há uma loja no 
Shopping Plaza Sul e outra na 
Vila Clementino. 

Ali, por exemplo, o clien-
te encontra obentôs, muito 
comuns no Japão, onde lojas 
de conveniência oferecem 
os combinados consumidos 
em trens balas, nas escolas e 
universidades ou até mesmo 
oferecidos como presentes. 
Os pratos são montados em 
bandejinhas com os itens di-
versos separados. 

Nas lojas Hirota Food Ex-
press há até uma seção só 
com obentôs de diferentes 
tamanhos e sabores. Cada 
“lancheira” contém pratos 
típicos japoneses como o 
onigiris, sushis, tonkatsus e 
muitos outros pratos.

Há obentôs de anchova, 
milanesa, salmão, tonkatsu 
(lombo suíno)  e torikaraguê 
(coxa e sobrecoxa). Saladas, 
petiscos e ceviches também 
estão na lista de produtos 
prontos para consumo ofe-
recidos.

Destaque ainda para os 
salteados e wok: shimeji, shi-

cenoura, calabresa e salsão, 
guarnecido de batata gratina-
da e couve refogada; lombo 
e feijão tropeiro; picadinho 
a Brasileira; estrogonof de 
Carne ou de frango (light) e 
Lasanha de abobrinha são 
opções.

Nas lojas há também salga-
dos, bolos e cafeteria, sempre 
com produtos fresquinhos, 
além de bomboniere para 
venda de chocolates, snacks, 
vinhos, frios, mercearia...

A loja do Plaza Sul funcio-
na no horário do shopping: 
segunda a sábado, das 10h 
às 22h , domingos e feriados 
das 12h às 20h. O Shopping 
fi ca na Praça Leonor Kauppa, 
s/n - Jardim da Saúde.

A loja da Vila Clementino 
funciona de segunda a sába-
do,  das 7h às 22h, domingos 
e feriados das 12h às 20h. Fica 
na Rua Pedro de Toledo, 591. 

Outras informações no 
site www.hirotafoodexpress.
com.br

Pratos prontos são vendidos em bandejas para garantir 
praticidade. Acima, Frango Thai e abaixo feijão tropeiro

Delivery: 5084-8014
Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

Delivery: 5084-8014

Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

䐀椀猀瀀漀渀瘀攀氀 渀愀

 漀甀 渀漀 猀椀琀攀 眀眀眀⸀猀漀戀愀爀椀愀⸀挀漀洀⸀戀爀

倀 刀 伀 䴀 伀 匀 伀 䈀 䄀 刀 䤀 䄀

倀愀爀愀 甀甀氀椀稀愀爀 愀 瘀愀渀琀愀最攀洀Ⰰ 甀猀攀 漀 挀搀椀最漀㨀

倀爀漀洀漀漀 瘀氀椀搀愀 瀀愀爀愀 漀 瀀爀椀洀攀椀爀漀 瀀攀搀椀搀漀 攀
 瀀漀爀 琀攀洀瀀漀 氀椀洀椀琀愀搀漀

Em seu próximo pedido de delivery, 
peça diretamente pelo nosso

aplicativo e ganhe

Em seu próximo pedido de delivery, 
peça diretamente pelo nosso

aplicativo e ganhe

20%
de desconto
20%
de desconto

Delivery: 5084-8014
Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

Delivery: 5084-8014

Rua Áurea, 343 - Vila Mariana
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VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

Alumínio - Manutenção em Geral
F.: 2737-2377 / Fax: 2737-2387

Cel.: 98577-1080
R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

BSV

•CONSTRUÇÃO •REFORMA•DECORAÇÃO

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

› Reparo ou troca de registro 
sem quebrar paredes 
› Fazemos desentupimento
›CAÇA VAZAMENTOS

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

5625-2599   •   96155-1045
7843-9606 - ID 55*687*22TRATAR C/ 

VALMIR

Vitrô basculante 1 seção
0,60 x 0,60 m

Vitrô 4 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Veneziana 3 folhas
1,00 x 1,20 m

Veneziana 6 folhas
1,00 x 1,20 m

Vitrô 2 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Porta Lambril
Branca

2,10 x 0,80 m
Porta Palheta
2,10 x 0,80 m

LOJA DENTRO DA ROSHEL - TEL.: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23 - Vila São José

LOJA YERVANT - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
LOJA CUPECÊ - F: 2368-3900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

LOJA INTERLAGOS - F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos

LOJA M. BOI - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
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***LINHAS NORMATIZADA

R$ 149,90

R$ 499,90 R$ 269,90

R$ 46,90

R$ 149,90 R$ 229,90 R$ 259,90

LOJA DE FÁBRICA Agora com vendas online. Confira em nosso site:
www.alfaesquadriasonline.com.br

TELA MOSQUITEIRA DE SOBREPOR
MEDIDA VALOR

VITRO DE 1,00 X 1,00
VITRO DE 1,00 X 1,20
VITRO DE 1,00 X 1,50
VITRO DE 1,00 X 2,00

R$ 79,90
R$ 89,90
R$ 99,90

R$ 119,90
* Serve em qualquer janela com essas medidas

GRANDE PROMOÇÃO PARA O
VERÃO - TELA MOSQUITEIRA

Temos
outras

medidas

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

•TRANSPORTES

Metrô inaugura três estações 
ainda sem portas de plataforma

Por enquanto, vai ser só 
das 10h às 15h, de segunda 
a sábado, inclusive feriados, 
que vão funcionar as três 
novas estações da Linha Lilás 
do metrô: Alto da Boa Vista, 
Borga Gato e Brooklin. Assim, 
a linha ainda está desconec-
tada das demais do metrô e 
não deve ter seu movimento 
muito aumentado. Atualmen-
te, são menos de 300 mil pas-
sageiros por dia que usam da 
via, número que deve quase 
triplicar quando as demais 
sete paradas estiverem con-
cluídas.

O Governo do Estado 
promete para dezembro a 
inauguração de outras seis 
estações, o que permitirá a 
conexão com mais dois ra-
mais do metrô: Eucaliptos, 
Moema, AACD/Servidor, Hos-
pital São Paulo, Santa Cruz e 
Chácara Klabin. Nestas duas 
últimas paradas, o trecho vai 
se conectar às linhas Azul e 
Verde, respectivamente.

A estação Campo Belo, 
que fi ca entre a recém inau-
gurada Brooklin e a parada 
Eucaliptos, em Moema, vai 
fi car pronta apenas em 2018, 
em data indefi nida. 

As três novas paradas fo-
ram inauguradas ainda de 
maneira incompleta. Normas 
de segurança atuais determi-
nam que as novas estações 
estejam dotadas de portas de 
plataforma, com barreiras que 
impedem a queda de passagei-
ros ou objetos nos trilhos.

Porém, as três novas pa-
radas estão operando sem o 
equipamento. De acordo com 
o metrô, isso acontece por 
conta do não cumprimento 
do cronograma por parte da 

Bombardier Consortium. 
A enpresa informa que, 

na Brooklin, os equipamen-
tos devem ser montados em 
outubro. Nas outras duas es-
tações, as portas serão insta-
ladas em 2018, de acordo com 
novo compromisso firmado 
pela Bombardier.

Em razão dos atrasos na 
entrega dos equipamentos, o 
Metrô de São Paulo abriu pro-
cesso administrativo contra 
a empresa canadense, cujas 
multas podem chegar a R$ 
37,3 milhões.

Operação assistida
Segundo o metrô, a opera-

ção assistida segue o padrão 
internacional para a abertura 
de novas estações de metrô 
e deve ser ampliada gradati-
vamente até chegar ao fun-
cionamento pleno, como em 
toda a rede.

Essa fase consiste na 
apresentação da estação aos 
usuários, garantindo a infra-
estrutura necessária para o 
funcionamento dos terminais 
e permitindo a maturação dos 
equipamentos e sistemas, 
como os de alimentação elétri-
ca, sinalização, controle de trá-
fego e de telecomunicações.

Durante essa etapa, as no-
vas estações serão atendidas 
por um trem exclusivo que 
vai percorrer o trecho entre 
Brooklin e Adolfo Pinheiro. 
Quem desejar seguir viagem 
para as demais estações da 
linha 5, será orientado pelos 
funcionários do Metrô sobre 
como acessar a área paga e 
embarcar em um outro trem. 
Cartazes e mensagens sono-
ras também vão auxiliar na 
orientação.

Na operação assistida, a 
estação Alto da Boa Vista 
funcionará com seus dois 
acessos e o elevador estará 
disponível na entrada princi-
pal, na avenida Santo Amaro, 
6.960. Os paraciclos dessa 
estação estarão disponíveis 
ao público. Em Borba Gato, o 
acesso será feito pela entrada 
principal, na avenida Santo 
Amaro, 5.869, e pela rua do 
Estilo Barroco. O acesso da 
avenida Adolfo Pinheiro será 
aberto posteriormente. Em 
Brooklin, os usuários poderão 
utilizar o bicicletário e ambos 
os acessos, que ficam nos 
dois lados da avenida Santo 
Amaro, no cruzamento com 
a Roque Petroni Júnior.

Brooklin, Alto da Boa Vista e Borba Gato estão em operação assistida

ASSOALHOS - ESCADAS E RODAPÉS 
APLICAÇÃO DE SINTEKO CASCOLAK
BONA E POLIORETANO

RASPAGEM 
DE TACOS

FONE: 2962-2355
CEL.:   99691-9721CEL.:   99691-9721
TRATAR COM HAROLDO OU PATRICIA

C/ RENATO: 97167-3907

MATEMÁTICA 
AULAS PARTICULARES

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, 
CONCURSOS PÚBLICOS

Telefone: 99288-1361

AJUDANTE GERAL 
MOÇA

Para ateliê costura cortina com 
experiência e referência para 

região da Vila Mariana

Redução de Capital Social da Empresa ACCA Assessoria e 

Consultoria Econômica Financeira S/S. Ltda. 

CNPJ nº. 73.525.537/0001-49,  com sede à Rua Fábia, 264 

cj. 83 – Vila Romana CEP 05051-030 - São Paulo, 

em Ata de Reunião de Sócios realizada em 25/08/2017, decidem 

por unanimidade reduzir o capital por excesso de capital social 

em relação ao objetivo da sociedade conf. art. 1.082, II do C.C., 

passando dos atuais R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) para 

R$ 2.000,00 (Dois mil reais), o valor da redução será restituído 

aos sócios em proporção as suas quotas. Para os efeitos do 

art. 1.084, parágrafo 1º do C.C. o arquivamento da Alteração 

Contratual se dará no prazo de 90 dias da publicação. Presidente 

Eliane T. Santos e secretários Lucas D. Gimenes e Elias C. Filho.

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

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

E.mail: marimartha@gmail.com

APTO TUTÓIA / PARAISO 
OPORTUNIDADE 94M² AU
2 dorms, 2 banhs, sala ampla, 

dep. emp, salão de festas, churr,
1 vaga. Direto c/ proprietário.

R$ 680 mil
Tels.:  99143-2638 / 99433-0728

                                 ATIVO                                                               
CIRCULANTES                                                                           
DISPONIBILIDADES
Caixa                                                                        21,16
Bco. c/ movimento                                                      1,00
Aplicações                                                        157.142,88 

RAZOÁVEL CURTO PRAZO
Contas a receber                                                        0,00

PERMANENTE
Imóveis                                                             247.244,78
(-) Depreciação Imóveis                                  -132.206,97
Móveis e Utensílios                                            53.988,44
(-) Deprecição Móveis e Utensílios                   -35.629,81
Veículos                                                             36.800,00
(-) Deprecição de Veículos                               -36.800,00
Computadores e Periféricos                             -12.140,89
(-) Depreciação Computador e Perifericos         12.140,89
Instalações                                                           4.645,00
(-) Depreciação Instalações                                -4.645,00

TOTAL ATIVO                                                                                 
297.561,48

Pedro Pereira dos Santos
Presidente

                                 PASSIVO                                                               
CIRCULANTES                                                                           
VALORES EXIGÍVEIS
Salários a pagar                                       42.469,58
Encargos a pagar                                     20.505,51

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social                                   268.820,97
Déficit/Superavit do Exercício                - 34.234,58

TOTAL PASSIVO                                   297.561,48

Marlus Wilton Ferreira Vieira
Contador - CRC 1SP159308/0-0

RECEITAS 
Subverções Municipal                                                                         1.252.401,70
ReceitasFinanceiras                                                                                   5.069,76
Outras receitas                                                                                         37.261,50
TOTAL RECEITA LÍQUIDA                                                                 1.294.732,96

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Operacionais                                                                         571.693,69
Despesas Trabalhistas                                                                           744.693,44
Despesas Tributárias                                                                                  7.126,59
Despesas Financeiras                                                                                5.453,82
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS                                       1.328.967,54

SUPERÁVIT / DEFICIT EXERCÍCIO                                                      -34.234,58

Pedro Pereira dos Santos                                                                         Marlus Wilton Ferreira Vieira
Presidente                                                                                                 Contador - CRC 1SP159308/O-0

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTO AGNELO - CNPJ 58.371.451/0001-15

DEMONSTRATIVO DE RESULRADOS PERÍODO ENCERRADO 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO ENCERRADO 31/12/2016VENDA
IMÓVEL

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

TERRENO
PL. PAULISTA

PX.AV. NHANDÚ
10 X 30  

Local excelente, distante

de favela Preço de ocasião

R$ 2.500,00 o metro.

FONES: 2276-4020
99169-6819

KITNETE
VILA CLEMENTINO  

À 1 Quadra e meia da Unifesp/
Hospital Sâo Paulo. Lindo, 

Mobiliado, Andar Alto, 
Cond. R$ 313,00 Valor R$ 290mil
TRATAR FONE: 99667-6833
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VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino
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www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772
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EC

I-2
39
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www.conquistaimoveis.net.br

V. CLEMENTINO
COBERTURA DUPLEX

R$ 1.050 MIL
No miolo do bairro , linda ,

indescritível 148 m² , 3 dts , ste, 2 grs, 
amplo terraço. Com vista

maravilhosa, edif. Super cobiçado.

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS 2 GRS NOVO 

R$ 598  MIL 
Local espetacular, liv. 2 ambs , 

terraço gourmet, Rico em arms, 
maravilhoso, edifício belíssimo 

c/ lazer. 

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS  GAR  75 M² AU

R$ 1.900,00
Local  espetacular , living 2 ambs

coz. Equipada, rico em arms.
Não deixe de conhecer .

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.700,00
Ótimo apto, edifício sem
elevador, exc local, próx.

metrô Pça da Árvore.

ALTO IPIRANGA
SALAS COMERCIAIS

R$ 1.500,00
Salas comerciais, em torno
de 40m² aú. Prédio novo,

excelente localização.

METRÔ STA CRUZ
SALA COMERCIAL  

R$ 1.800,00

Ao lado metrô Sta Cruz,
48m² aú, gar, WC.

V. MARIANA/CHAC. INGLESA
APTO 3 DTS  STE  2 GARS

R$ 678 MIL
Belíssimo , prox. Ao metrô Sta Cruz, liv. 
2 ambs , terr. Coz. Equipada , edifício 

magnífico  c/ lazer total . 

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STES  3 GRS

R$ 4.800,00
Ótimo apto, 123m² aú,

próx ao Parque do
Ibirapuera, lazer total.

PÇA. ÁRVORE
COBERTURA DUPLÉX

R$ 690 MIL
3 dts, ste, gar, próx metrô,

totalmente reformada, Linda 
cobertura, repleto arms, coz. 

Planejada, local. nobre. Só mudar. 

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000 MIL
Ótimo sobrado, 8 salas, 8 vagas, 
4 banheiros, reformado, próx ao 

metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 559 MIL
Ótimo apto, liv c/ sacada, rico em 

arms, lazer, próx metrô.
Maravilhoso, vale a pena conhecer.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STES  3 GRS

R$ 1.298 MIL
Exc negócio, próx ao Parque 

Ibirapuera, liv 2 ambs,
terr, rico em arms, lazer total.

MIRANDÓPOLIS
APTO  1 DORM  GAR

R$ 320 MIL
Reformado, local privil,

próx metrô Saúde.
Não deixe de conhecer!

PÇA. DA ÁRVORE
APTO  1 DORM  GAR

R$ 1.500,00
Ótimo apto, ao lado

do metrô, repleto de arms.
Não deixe de conhecer.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 650 MIL
Ótima localiz, 80m² aú,
rico em arms, ao lado

do Metrô Sta Cruz.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  GRS

R$ 798 MIL
Próx metrô, 112m² aú, liv amplo 
2 ambs, coz planejada, rico em 

arms. Ref, lindo, ótimo edif.

V. MARIANA
SOBRADO COML

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas,

3 banheiros, 2 vagas, edícula. 
Próximo ao metrô Ana Rosa.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 790 MIL

3 dts sendo 2 stes, 2 grs, sacada,
Rico em arms.

PÇA DA ÁRVORE 
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 540 MIL
Oportunidade! Ótimo apto,

ao lado do metrô, living
com terraço, rico em arms.

MIRANDÓPOLIS
CASA  SOBREPOSTA

R$ 1.700,00
Casa vila, 80m² áú, reform,

1 dorm c/ sacada, sala ampla, coz
e quintal. Próx Metrô São Judas.

METRÔ STA CRUZ
APTO  3 DTS  STE  76M² AÚ

R$ 688 MIL
Maravilhoso, rico em arms,

terraço, andar alto.
Edifício super cobiçado

SAÚDE
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 495 MIL
Ao lado do metrô Saúde,

living 2 ambs, terraço, cozinha 
plan, rico em arms.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  S/GAR

R$ 350 MIL
Ótimo apto, 62m² aú, reformado, 
localiz privil, Próximo ao metrô 

Praça da Árvore

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.050 MIL
Ao lado do metrô, andar alto, 

terraço, repleto de
 armários, lazer.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA  -  5X26

R$ 495 MIL
Ótima localização, sala boa,

2 amplos dts, próximo
Metrô Praça da Árvore.

V. CLEMENTINO
APTO   3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.200 MIL
Exc localiz, 163m² áú, and alto, 

living 3 ambs, Edif super cobiçado.
Aceita permuta por casa no bairro.

MIRANDÓPOLIS
APTO   2 DTS  GAR

R$ 395 MIL
Excelente apartamento,

boa localização, condomínio baixo. 
Vale a pena conhecer.

V. CLEMENTINO
APTO   2 DTS  GAR

R$ 519 MIL
Ótimo apto, 70m² áú, 

bem localizado,
ao lado do Metrô Santa Cruz.

V. MARIANA
APTO   2 DTS  GAR

R$ 559 MIL
Reformado, ótima

localização, ao lado do
Metrô Vila Mariana.

METRÔ STA. CRUZ
APTO  3 DTS  GAR

R$ 2.400,00
Próx ao Shopping, sala c/

terraço, repleto de arms, andar 
alto. Venha conhecer.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 650 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

rua arborizada, gar coberta, próx 
a bancos, mercado e padaria.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster, terraço,
lavabo. Confira!

V. CLEMENTINO
PRÉDIO COMERCIAL

R$ 19.500,00
Ótima local, 550m² ac,

14 sls, 7 banheiros, refeitório, 
copa, 8 vagas garagem.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 1.300.000 MIL
Ótima localiz, 400m² ác, 10x35,
14 sls, 7 banh, 8 vgs, terr plano, 
bom para diversas finalidades.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.800,00
Ótimo apto, 93m² áú,
2 bons dts, com arms,

dep empregada, 2 banheiros.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 3.200,00
Ótimo sobrado, excelente

localização, sala ampla, reformado. 
Não deixe de conhecer.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

R$ 900 MIL
Living 3 ambs, 3 amplos DTS, 
edícula, 4 vgs, quintal, jardim, 

entrada lateral.

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 379 MIL
Ótimo apto, perfeito estado

conserv, arms plan, cond baixo, boa 
área de lazer, próx Metrô Saúde.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 445 MIL
Reformado, elétrica e hidráulica, 

localização privilegiada,
excelente negócio.

CHÁC. INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 510 MIL
Oportunidade, ótimo apto,

living c/ sacada, rico em arms.
Vale a pena conhecer.

SAÚDE
SOBRADO  3 DTS  STE  GRS

R$ 849 MIL
Exc sobrado, novo, living 2 ambs, 

lavabo, varanda. Fácil acesso,
vale a pena conferir.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS STE 2 GARS

R$ 1.320.000 MIL
Excelente sobrado, reformado, 

ótima Local, rico em arms,
cozinha planejada.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE
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CRECI 017.070

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

- Ótima oferta, terreno 10 x 38 
m, construção 339 m², c/ 4 

suítes c/ AE, 1 máster c/ closet 
e hidro, liv. p/ 3 amb., sl. jantar, 

coz. planej., amplo quintal c/ 
piscina e área gourmet, gar. p/ 

4 carros - REF.: 15.237

APTO
JD. CELESTE
R$ 230 MIL

Localizado na Av. dos Ourives, 
vago, prédio c/ 6 anos e lazer 

completo, condomínio R$ 
305,00, c/ 2 dorm., wc social, 

sala p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.599

COBERTURA DUPLEX 
BQ. DA SAÚDE
R$ 980 MIL

AU = 176 m², c/ 4 dorm. c/ 
AE, 2 suítes, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz.c/ AE, dep. p/ 

empreg, cobertura c/ sl. p/ TV, 
lavabo, um das suítes, e terraço 

gourmet, gar. p/ 3 carros - 
REF.: 15.839

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 

comerciais, esquina, entrada p/ 
2 ruas, vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living, cozinha, 
lavanderia, amplo quintal 

coberto, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 15.818

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 400 MIL
Reformado, bom acabto., área 
útil de 62 m², c/ 2 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, wc social, cozinha c/ 
AE, lavanderia c/ AE, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.868

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Terreno 5,20 x 21 mts., 

construção de 136 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb., ampla cozinha 
planejada, lavanderia, quarto 
e wc p/ empregada, garagem 
p/ 2 carros - REF.: 15.873

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$  1.170 MIL

Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 

c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churrasq . e 
forno á lenha, piscina, saúde, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Ótimo local, reformado, 

impecável, AU = 73 m², c/ 2 
dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha planejada, 

dependência p/ empreg., gar. p/ 
1 carro - REF.: 15.820

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim 

de Almeida, área útil de 74 m², 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
quarto e wc p/ emp, garagem

p/ 1 carro - REF.: 15.774

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Vago, impecável, todo 
reformado, excelente 

localização da rua Samambaia, 
c/ 2 dorm., wc social, living, 
lavabo, ampla cozinha c/ AE, 

quintal, dep. p/ empreg., gar. p/ 
1 carro - REF.: 15.545 

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

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

AE, lavanderia, dependências 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros- REF.: 15.230

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

Impecável, estilo colonial, 
terreno 180 m², AC =  250m², 
c/ 3 dorm., suíte, escritório, wc 
social, living, sl. jantar, sala TV 
ou um 4º dorm., lavabo, coz. c/ 
AE, quintal c/ churrasq., gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.591

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 535 MIL
Vago, excelente rua do bairro, 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living, lavabo, cozinha c/ 
armários, fogão e mesa 

embutidas, quintal, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 15.864

COBERTURA DUPLEX
V. GUMERCINDO

R$ 650MIL
Vago, bom acabto., 2 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, sala de TV, 
coz. planej., lavanderia, wc p/ 

empreg., terraço, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.914

SOBRADOS NOVOS 
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
- Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 

living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

emp., gar. p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 15.058

SOBRADO COND. 
FECHADO - BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótimo condomínio, c/ 2 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 2 carros, área útil 
de 73 m² - REF.: 15.544

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

Ótimo p/ renda ou duas famílias, 
água e luz independentes,

sendo uma c/ 2 dorm., sala p/ 
2 amb.,wc social, coz., lavand., 
gar. p/ 2 carros, e nos fundos 

outra casa c/ 1 dorm., coz., wc 
e lavand. - REF.: 15.913

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Travessa da rua Tiquatira, ótimo 
acabamento, c/ 3 dormitórios, 

suítes, wc social, sala, 
lavabo,cozinha, lavanderia, 

terraço c/churrasqueira, gar. p/ 
2 carros - REF.: 15.956

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 

Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, fogão e forno emb., 
quintal c/ churrasq., garagem p/ 

2 carros - REF.: 15.129

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 570 MIL
Ótimo local da Av. Susana, 

vago, ótimoestadode 
conservação, c/ 3 dormitórios, 

suíte, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 2 carros 
- REF.: 16.076

(3) IMÓVEIS
V. BRAS.MACHADO

R$ 795 MIL
Ótimo p/ renda, sendo uma 

casa c/ 2 dorm.,sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, garagem 

p/ 2 carros, e outras duas 
casas c/ 1 dorm., sala, coz., wc 
social, lavand. - REF.: 15.969

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Ótimo local da rua Dr. Leite 

Pereira, c/ 3 dorm., wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha 

planejada, lavanderia, amplo 
quintal nos fundos, garagem p/ 

4 carros - REF.: 16.070

APTO.
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.180 MIL

AU = 121,50m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, closet, liv. p/ 2 amb. 
c/ sacada gourmet, escritório, 
lavabo, coz. planej., gar. p/ 2 
carros, estuda apto. litoral de 
menor valor - REF.: 14.542

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 495 MIL
Ótimo local da rua André 

Mendes, c/ 3 dormitórios c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 

AE, lavanderia, wc p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro, lazer - 

REF.: 15.207

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 720 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 
c/ churrasq. e forno pizza, gar.p/ 

2 carros - REF.: 15.173

APTO
JD. V. MARIANA

R$ 1.290 MIL
Excelente área útil de 174 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte máster 
c/ closet, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 15.746

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

AU = 138 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, closet, ar 

condicionado, living p/ 2 amb. 
c/ ampla sacada gourmet, 

escritório, lavabo, coz. planej., 
gar. p/ 2 carros, estuda imóvel 
de menor valor - REF.: 15.805

SOBRADO
METRÔ IMIGRANTES

R$ 450 MIL
Ótima oferta, ao lado do Metrô 
Santos-Imigrantes, c/ 2 dorm., 

ampla suíte c/ hidro, amplo 
terraço, wc social, living p/ 
2 amb. em desnível, copa, 

cozinha, depósito, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.837 

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 580 MIL
Ótima oferta, reformado, c/ 3 

dorm. (2 c/ AE), suíte, living p/ 
2 amb., coz. c/ AE, dep. emp., 

gar. p/ 2 carros, terreno
5,40 x 16 mts., construção

132 m² - REF.: 15.857

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização, próx. a 

rua Tiquatira, c/ 3 dorm., suíte, 
jd. inverno, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 2 carros 
- REF.:  15.833

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 1.200 MIL
Impecável, AU de 143 m², c/ 3 stes 
c/ AE, 1 máster c/ closet e hidro, 
liv. p/ 2 amb. c/ ampla sacada 
gourmet, lav, coz. Planejada, 

escritório, gar. p/ 3 carros, lazer 
completo - REF.: 15.764

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 345 MIL

Impecável, toda reformada, c/ 
2 dorm., wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, copa, coz. c/ AE, 
lavand, gar. p/ 1 carro, estuda 

permuta c/ apto. 3 dorm.
menor valor - REF.: 14.535

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 350 MIL
Ótimo local da Rua D. Bernardo 
Nogueira, semi-mobiliado, c/ 3 
dorm., 2 c/ AE, living p/ 2 amb. 

c/ estante emb., sofá, mesa, 
cadeiras, coz. planej. c/ fogão, 
exaustor, geladeira, gar. p/ 1 

carro - REF.: 15.528

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 380 MIL
Ótima oferta, reformada, terreno 

plano c/ aprox. 12 x 11 mts., 
constr. 100m², c/ 2 dorm., wc 
social, sala, coz. c/ AE, quintal 

c/ churrasq., garagem p/  2 
carros - REF.: 15.768

APTO
PLANATO PTA.

R$ 385 MIL
Ótimo local da Av. José Maria 

Whitaker, reformado, bom 
acabto., condomínio somente 
340,00, c/ 2 dorms, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha, área 

de serviço, garagem p/ 1 carro - 
REF.: 15.949

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 399 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, terraço, garagem p/ 
2 carros, rua tranquila e sem 

saída - REF.: 15.723

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 495 MIL
Ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira, vago, c/ 3 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros, estuda 

proposta - REF.: 15.601

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 510 MIL
Excelente localização do bairro, 
ótima oferta, terreno c/ 315 m², 
construção 104 m², c/ 2 dorms, 
sala, cozinha, wc social, amplo 
quintal c/ churr, gar. p/ 1 carros 

REF.: 16.118

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 535 MIL
Vago, reformado, excelente 

localização da rua Samambaia, 
c/ 2 dorm., wc social, living, 

copa, cozinha, dep. p/ empreg., 
depósito, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.004

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 2 

dorm., wc social, living p/ 2 
amb., copa, cozinha, despensa, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, terreno 

5 x 25m, construção 141 m² - 
REF.: 15.687

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Vago, c/ 3 dorm., wc social, 

living, cozinha, qto. p/ despejo, 
dep. p/ empreg., gar. p/

3 carros, fundos c/ edícula
c/ 2 dorm., wc, ótimo local - 

REF.: 15.891

SOBRADO METRÔ 
A. IPIRANGA
R$ 590 MIL

A 700 mts. do Metrô A. do 
Ipiranga, vago, ótimo acabto., 
ótima oferta, c/ 3 dorm. c/ AE 
e ar condicionado, suíte, wc 
social, liv, lav, cozinha c/ AE, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 15.675

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 680 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, escritório, 

copa / cozinha c/ AE, despensa, 
dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., gar. p/ 4 carros - 

REF.: 15.906

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 630 MIL
Vago, c/ 4 dormitórios, suíte, 

living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, dep. p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, terreno
5 x 30 mts., construção de
150 m² - REF.: 16.098

SOBRADO
JD. CLIMAX
R$ 690 MIL

Boa localização do bairro, c/ 
4 dormitórios, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, copa, 

cozinha c/ AE, lavaanderia,
 dep. p/ empregada, garagem 
p/ 2 carros - REF.: 16.025

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 745 MIL
Impecável, ótimo acabto., 

terreno 10 x 20m, construção 
190m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 
c/ hidro, living p/ 2 amb., sl. 

Jantar, lavabo, coz. planejada, 
amplo escritório, dep. p/ emp, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 16.021

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente sobrado em 

condomínio fechado, c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha 

planejada, wc p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 16.075

SOBRADO + EDÍCULA
BQ DA SAÚDE
R$ 790 MIL

Terreno 5 x 50 mts., construção 
380 m², sendo um sobrado c/ 2 
suítes, living, sl. jantar, cozinha, 

dep. Empreg., gar. p/ 1 carro, 
edícula c/ 1 dorm., sala, coz., 

wc, e amplo salão nos fundos - 
REF.: 16.086

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo 

acabto., c/ 3 suítes, living p/ 
2 amb., jd. inverno, lavabo, 

cozinha, qto. p/ despejo, gar. 
subsolo p/ 4 carros, fundos c/ 
acesso para outra rua c/ mais 
uma garagem - REF.: 15.521

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

1.150 MIL
Ótimo local, c/ 3 dormitórios, 2 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., amplo quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 15.650

(4) IMÓVEIS
V. DAS MERCÊS

R$ 1.272 MIL
Ótimo p/ renda, sendo um 

ótimo salão comercial, mais 
duas casas c/ 1 dorm., sala, 
coz., wc, lavand., e uma casa 
c/ 3 dorm., sala, coz., wc e 
lavanderia - REF.: 15.942 
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• ACONTECE

Remake de terror ou animação nacional? Escolha
Entre as novidades nos 

cinemas esta semana, a ree-
dição do terror It - A coisa - é 
um dos destaques. No longa 
para maiores de 16 anos e 
que tem mais de duas horas 
de duração, um grupo de sete 
adolescentes de Derry, uma 
cidade no Maine, formam o 
auto-intitulado “Losers Club” 
- o clube dos perdedores. 

A pacata rotina da cidade é 
abalada quando crianças co-
meçam a desaparecer e tudo 
o que pode ser encontrado 
delas são partes de seus cor-
pos. Logo, os integrantes do 
“Losers Club” acabam fi cando 
face a face com o responsá-
vel pelos crimes: o palhaço 
Pennywise.

Outra pedida é a animação 

Lino, que tem as vozes de 
Selton Mello, Paolla Oliveira e 
Dira Paes. Lino trabalha como 
animador de festas mas não 
aguenta mais ter que suportar 
todos os maus tratos dispen-
sados pelas crianças que Lino 
tanto batalha para animar 
com uma ridícula fantasia de 
um gato gigante. Determi-
nado a mudar sua vida, ele 

contrata os serviços de um 
feiticeiro; no entanto, a magia 
acaba sendo um tiro no pé e 
Lino se transforma justamen-
te em um gato gigante. Livre. 

Outra pedida é conferir 
O jantar, com Richard Gere. 
No longa, dois casais se en-
contram em um elegante 
restaurante de Amsterdã. 
Enquanto a comida vai e vem, 

eles começam a conversar, 
passando por banalidades da 
vida até assuntos mais com-
plicados. A discussão chega 
ao seu limite quando falam 
sobre seus fi lhos adolescen-
tes, dois rapazes que estão 
envolvidos em uma compli-
cada investigação policial. A 
classifi cação etária ainda não 
havia sido defi nida.

• CINEMA

Usa remédios 
para dormir?

O Núcleo de Pesquisa em 
Saúde e Uso de Substâncias 
(Nepsis), do Departamento 
de Psicobiologia da Unifesp, 
recruta voluntários para ava-
liação da dependência de 
medicamentos para dormir 
(hipnóticos) entre usuários 
de “drogas Z” (zolpidem, 
zopiclone, zaleplom e eszopi-
clone) ou de benzodiazepíni-
cos (diazepam, clonazepam, 
lorazepam, bromazepam, 
alprazolam, fl urazepam, entre 
outros). Os voluntários preci-
sam ter mais de 18 anos, saber 
ler e escrever em português e 
fazer uso de benzodiazepíni-
cos ou drogas Z há pelo menos 
três meses, com frequência 
de pelo menos uma vez por 
semana. A participação na 
pesquisa envolve comparecer 
uma única vez na universidade 
em horário comercial para 
avaliação psiquiátrica sobre 
o medicamento (30 minutos) 
e preenchimento de questio-
nários (20 minutos). Como 
benefício pela participação, 
serão fornecidos gratuita-
mente grupos de meditação 
(mindfulness). Inscrições: (11) 
5549-2500 / (11) 5549-6466 / 
(11) 5083-9874 / e-mail: pesqui-
sa.hip@gmail.com..

“A morte é uma 
piada 2” no Teatro 
Ressureição

O Teatro Ressureição apre-
senta o espetáculo “A Morte 
é uma Piada 2”, com Rena-
to Prieto. As apresentações 
acontecem nos dias 9 e 10 de 
setembro, sábado, às 19h e 
domingo, às 17h. Os ingressos 
custam  R$ 60,00 (inteira) e 
R$ 30,00 (antecipado). Infor-
mações e Reservas: 98185-
3391 / 95247-5981. O Teatro 
Ressurreição fi ca na Rua dos 
Jornalistas, 123 - Jabaquara.

Teatro Infantil no 
Sesc Ipiranga

O Sesc Ipiranga e o Gal-
pão dos Lobos - novo espaço 
cultural no bairro do Ipiranga 
realizam uma série de espe-
táculos e atividades no mês 
de setembro. Domingo, dia 3 
de setembro, das 11h às 12h, 
acontece o espetáculo infantil  
“As Três Penas do Rabo do 
Grifo”, com a Cia Faz e Conta. 
Baseado em dois contos dos 
irmãos Grimm, o espetáculo 
conta com canções execu-
tadas ao vivo. Os ingressos 
custam R$ 17,00 (inteira); R$ 
8,50 (meia entrada); e R$ 5,00 
(comerciários).  O SESC Ipiran-
ga fi ca  na Rua Bom Pastor, 
822. Informações: 3340-2000.

Projeto “Teatran-
do” no Shopping 
Ibirapuera 

Até o dia 15 de outubro, 
o Shopping Ibirapuera dá 
espaço para a programação 
cultural gratuita do “Teatran-
do 2017”. As apresentações 
acontecem todo sábado e 
domingo, sempre às 15h no 
Piso Moera. Neste sábado, 
dia 2,  o projeto apresenta o 
espetáculo “O Patinho Feio”.
No domingo, dia 26, é a vez 
do espetáculo “Os três por-
quinhos ”. O Shopping Ibira-
puera fi ca na Av. Ibirapuera, 
3.103 – Moema. Informações: 
5095-2300.

Problemas com a 
bebida? Procure  
ajuda no AA

O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
à  sextas-feira, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefi ca na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 - 
ao lado da Estação São Judas 
do Metrô. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.
com.br. Inf: 3315 -9333.


