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Vizinhança solidária: ideia avança

“As Criadas”: novo espetáculo 
estreia no Teatro João Caetano

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: qual a importância 
da Paróquia de São Judas Tadeu

Esfiharia oferece mais de 
40 sabores, entre coberturas 
salgadas e doces, e kibes recheados 
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Chega hoje ao palco 
do teatro da Vila Clemen-
tino o espetáculo “As 
Criadas”, de Jean Genet, 
em montagem do Gru-
po Tapa. A trama conta a 

história de duas criadas, 
interpretadas por Clara 
Carvalho e Mariana Muniz, 
que, na ausência da pa-
troa, fantasiam um plano 
para assassiná-la. Para o 

diretor, as personagens 
não representam criadas 
reais. “A peça toda é uma 
metáfora sobre poder”, 
explica o diretor Eduar-
do Tolentino. Página 10

A foto ao lado foi feita 
pela Bike Patrulha do Jar-
dim da Saúde - uma equi-
pe da Polícia Militar que 
tem base no bairro, estri-
tamente residencial, e faz 
patrulhas para dar mais 
tranquilidade aos mora-
dores - como na área da 
Praça Xavier de Toledo. O 
bairro é um dos que está 
implantando a ideia da 
Vizinhança Solidária para 
inibir crimes e acidentes. 
Planalto Paulista, Jardim 
Aeroporto e Mirandópolis 
também têm moradores 
se organizando. A popu-
lação usa WhatsApp e Re-
des Sociais para trocar 
informações e organiza-
-se, com apoio da Polícia 
MIlitar, para que todos 
colaborem na prevenção 
de ocorrências. Página 5

Pça.  Santa Rita, 113 – Mirandópolis 
horário  balcão:  das 10h às 19:00h

Tel: 2276-7235    
         2276-8170

 Mousses: Chocolate - Limão e Maracujá     Bebidas

 Tortas Salgadas -1 Kg
 Doces Portugueses
 Doces  Árabes
 Café, Bolos e Massas Congeladas
 Kibe  Catupiry – Kibe Coalhada 
      - Kibe Chanklish – Kibe Cheddar 
     – Kibe de Carne

ESFIHAS ABERTAS

OU FECHADAS

FEITAS NA HORA

42 TIPOS!!!

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

Aula show 
prepara 
para o Enem

Evento é gratuito e ins-
crições já estão abertas. 
Será no Shopping Plaza 
Sul em 28 de outubro, com 
dicas de Redação, Mate-
mática, Ciências Naturais... 
Tudo em aulas dinâmicas e 
interessantes. Página 5

Sociedade Amigos do Planalto Paulista
CNPJ 01.528.466/0001-27

Assembleia Geral Ordinária (*)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo om o artigo 42, inciso I, artigo 44 e seus 
parágrafos 1o e 2o, artigos 45 e 46 do Estatuto Social, 
ficam convocados os senhores associados para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar 
no dia 25 de outubro de 2017, às 19h30 em primeira 
convocação, e às 20h00 em segunda convocação, na 
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, sito na Ala-
meda dos Piratinins, 679 - Planalto Paulista - a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Eleição da nova diretoria da Sociedade 
Amigos do Planalto Paulista - SAPP - para o 
biênio de otubro de 2017/ outubro de 2019
- Outros assuntos de interesse social

São Paulo, 03 de outubro de 2017
Carlos Cruzelhes Filho

Presidente

*Apenas os sócios poderão votar
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Planejar viagens evita dores 
de cabeça e traz economia

•TURISMO

Horas de espera e desgas-
te em longas conexões em 
aeroportos. Horários de trens 
cancelados. Taxistas com va-
lores abusivos. Hotéis muito 
diferentes do que mostravam 
as fotos da internet... São tan-
tas e tão frequentes as queixas 
de turistas que se aventuram 
pelo mundo que a tão sonhada 
viagem a outros países pode se 
transformar em uma sucessão 
de pesadelos, decepções e 
transtornos. 

“As pessoas têm a visão 
equivocada de que agentes de 
viagem são intermediários que 
ganham em cima de serviços 
que elas podem contratar dire-
tamente. E, por isso, muita gen-
te acaba optando em agendar 
voos, reservar hotéis e planejar 
percursos diretamente”, avalia 
Andréa Giuliano, da Personale 
Turismo, agência com mais de 
16 anos de existência, especia-
lizada em viagens nacionais e 
internacionais. 

Ela afirma que o planejamen-
to de uma viagem com auxílio da 
agência evita muitas dores de ca-
beça e ainda traz economia. “No 
fim das contas, o desperdício 
de tempo por conta de planeja-
mento errado ou por desconhe-
cimento pode encarecer e muito 
qualquer viagem. Sem falar que 
um agente experiente sabe in-
dicar o melhor hotel ou garantir 
a melhor reserva de carro, por 
exemplo, que às vezes sairá 
mais barato que o inicialmente 
previsto pelo turista”, diz.

Como as viagens interna-
cionais se popularizaram nos 
últimos anos, é cada vez mais 
frequente as pessoas enten-
derem que este é um sonho ao 
alcance de todos. “E na agência 
de turismo, o parcelamento é 
facilitado, diferente de quando 
o cliente contrata diretamente 
serviços pela internet ou no 
destino”, explica. 

Andréa credita esta imagem 

de que as agências encarecem 
viagens a um entendimento 
ultrapassado. “Na verdade, no 
passado, viagens internacionais 
eram efetivamente muito mais 
caras e por isso eram privilégio 
de camadas mais ricas, que 
sempre recorreram às agên-
cias”, supõe. “Mas, o fato é que 
executivos e outros turistas 
tradicionais, mais habituados 
a viajar, sempre souberam que 
é mais eficiente deixar pre-
ocupações burocráticas de 
agendamento, orçamentos e 
planejamento a cargo de agen-
tes especializados”. 

Agentes ainda têm acesso 
a informações sempre atualiza-
das e conhecem as promoções 
em andamento, sabem qual 
a melhor época para reservas 
e têm as melhores taxas para 
serviços como alimentação, 
bebida, spas...

“Há inclusive sites que apre-
sentam hotéis como indisponí-
veis, porém há cotas diferentes 
para estes sites de reserva. 
Agências têm acesso a esto-
ques diferenciados de vagas”, 
conta a agente.

Mas, tudo indica que o cená-
rio está se transformando. Os 
millenials - como são chamados 

os jovens que cresceram e se 
formaram na Era da Tecnologia 
e da cultura digital, apaixona-
dos por viagens e descobertas, 
os agentes são essenciais para 
melhorar a experiência. Nos Es-
tados Unidos, no ano passado, 
uma pesquisa mostrou que a 
compra de viagens e pacotes 
intermediados por agências 
cresceram em 2016. 

Para cotar uma viagem pela 
Personale Turismo, entre em 
contato pelo telefone 3812-
2385. Siga a Fanpage para con-
ferir pacotes e ofertas: face-
book.com/personalleviagens. 
Há também algumas sugestões 
no site: personaleturismo.com.
br.

Tel  (11)  3812.2385  /  5594.0654  WhatsApp  (11)  95246.9019
Av.  Senador  Casimiro  da  Rocha,  450  -  Mirandópolis  -  São Paulo  -  SP

Trabalhamos com todas as Operadoras e Cia’s do Mercado
www.personaleturismo.com.br

personaleturismo@personaleturismo.com.br

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

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

PASSEIOS DE UM DIA 2017
11 ANOS

DE VIAGENS 
EM GRUPO

25 DE NOVEMBRO - SÁBADO
SANTUÁRIO DE APARECIDA

Inclui: ônibus Executivo, lanche de bordo, visita ao 
Santuário de Aparecida e complexo Religioso/Turístico 

com guia de turismo. Não inclui almoço. No local, háuma 
enorme Praça de Alimentação, com inúmeras opçoes 
Valor:  R$ 159,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 84,00 

10 DE DEZEMBRO - DOMINGO
MARIA FUMAÇA - (CAMPINAS/JAGUARIÚNA)

Inclui: ônibus executivo, lanche de bordo,  
almoço em Holambra, ingresso Maria Fumaça,  

tempo livre em Pedreira, cidade das porcelanas
Valor:  R$ 219,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 114,00 

Zoo tem agenda para Dia das Criança
Tem tanta coisa na pro-

gramação do Zoológico para 
o Mês das Crianças que fica 
difícil relacionar tudo. O fato é 
que as ações educativas com 
crianças estão garantidas, com 
expedições apresentações di-
dáticas, sessões sobre cultura 
indígena...

A expedição à Mata Atlân-
tica termina nesta sexta, 6. 
Chamada de “Mata Atlântica: 
que bicho tem aqui?” , a ativi-
dade guiada pelos educadores 
do Zoo vai mostrar a Mata 
Atlântica e a riqueza da nossa 
fauna, com ponto de encontro 
– Alameda Principal (Próximo 
a bilheteria). São sessões de 
40 minutos nos horários: 10h15 
e 14h30 

Depois, de 9 a 15 de ou-
tubro, haverá apresentações 
didáticas focadas na Amazônia, 
com destaque para os animais 
que vivem lá e discutindo quais 
são as principais ameaças que 
esse bioma sofre e como po-
demos ajudar a mudar essa 
história! As apresentações di-
dáticas acontecem em frente 
aos seguintes recintos: Jacaré-
-açu: 10h;  Onça-pintada: 10h30; 
Harpia: 11h30; Macaco-barrigu-
do: 13h30; Ararajuba: 14h30; 
Tartaruga da Amazônia: 15h

No Espaço Abaré, também 
haverá sessões educativas 
especiais para proporcionar 
uma imersão em um espaço 
educativo sobre cultura indí-
gena e conhecimentos sobre 
a Amazônia. O Espaço fica na 
Alameda Urso e as sessões de 

20 minutos acontecem: 10h30/ 
11h/ 11h30/ 13h30/ 14h/ 14h30 P

No Dia das Crianças, 12 de 
outubro, haverá Teatro tam-
bém com o tema “Era uma vez 
na Amazônia”, que promete 
uma grande aventura. 

O Zoológico de São Paulo 

fica na Avenida Miguel Esté-
fano, 4241. Fone: 5073-0811. É 
possível chegar lá pelos micro-
-ônibus com integração ao 
Terminal Metropolitano da 
EMTU (Terminal Jabaquara do 
Metrô), onde o ingresso pode 
ser comprado na hora. 
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 3

São Judas ajudou a povoar 
bairros da Zona Sul 

Em 1940, 25 novas paró-
quias foram criadas na cidade 
de São Paulo. A cidade vinha 
crescendo e já dava sinais de 
que se espalharia para além 
da região central. 

As pessoas viviam em chá-
caras e pequenas casas em 
bairros ainda esparsos, al-
guns loteamentos passaram 
a surgir desde a década de 
1910. No próprio Jabaquara, a 
Vila Santa Catarina iniciou sua 
formação em 1920, Mirandó-
polis, na Saúde, já surgia em 
mapas anteriores.

Nesse cenário, uma pe-
quena casa na rua Felício 
Fagundes - atual Fagundes 
Filho, foi alugada para servir 
de “capela” para os devotos 
de São Judas Tadeu. Mas, 
acredite se quiser na época 
eles ainda eram poucos. 

O primeiro padre designa-
do para São Judas, entretan-
to, João Buescher, resolveu 
difundir o poder do santo 
“das causas perdidas”. Saía 
distribuindo panfletos não 
só no entorno, mas princi-
palmente no centro da cida-
de, onde o movimento de 
trabalhadores era intenso.  
Aos poucos, a paróquia foi 
ganhando uma fama imensa. 
Tanto que estima-se ter sido 
a igreja um dos fatores de 
atração de novos moradores 
para a região.  Ainda na dé-
cada de 1940, com a ajuda de 
fiéis, foi construída a primeira 
igreja - hoje conhecida como 
igreja antiga. 

Na década de 1950, as 
procissões de São Judas trou-
xeram ainda mais fama à pa-
róquia e o movimento crescia 

de tal forma que, no final da 
década de 1960 já se iniciou 
a construção de um segundo 
templo - a igreja “nova” - que 
só seria concluída em 1980. 

A partir daí, a Igreja tor-
nou-se centro de intensa 
peregrinação,a ponto de 
atrair cerca de 300 mil fiéis 
na chamada “Festa do Padro-
eiro”, no Dia de São Judas, 
em 28 de outubro. 

Para se ter ideia do que 
isso representa, basta dizer 
que na década de 1990, São 
Judas Tadeu atraía mais fiéis 
na festa do padroeiro do que 
o santuário de Aparecida em 
12 de outubro.

E foi assim que, em 1990, 
dom Paulo Evaristo Arns, 
arcebispo de São Paulo, de-
terminou que São Judas se 
tornasse um santuário. 

Quer ver imagens antigas do bairro?
Visite: historiadojabaquara.com.br*

Estudantes contribuem com 
alimentos para “Grupo da Sopa”

•EDUCAÇÃO

A cada semana, quase 300 
pessoas que vivem em situação 
de rua em São Paulo recebem, 
cada uma, marmitas, sucos, 
agasalhos, cobertores, produ-
tos de higiene... O trabalho de 
produção de e entrega desse 
material todo é feito pela Ong 
Grupo da Sopa, e não é nada 
simples. Mas, quando a enti-
dade ganha apoio de crianças 
com idade aproximada de 10 
anos, tudo parece fazer ainda 
mais sentido. 

Durante o ano todo, alunos 
da quinta série da Escola Nossa 
Senhora das Graças, no Jaba-
quara, coletam doações com 
as próprias famílias e com a 
comunidade local para repassar 
à Ong. “Faz parte do projeto 
Empreendedores Solidários, 
aplicados com a turma já há 
alguns anos”, explica a coode-
nadora do Ensino Fundamental 
I, Márcia Tavares Nieman. 

O empreendedorismo é es-
timulado na escola por meio da 
metodologia OPEE (Orientação 
Profissional de Empregabilida-
de e Empreendedorismo), que 
visa a contribuir para a atitude 
empreendedora na construção 
de projetos de vida, mas sem-
pre com características susten-
táveis e colaborativas.

“O objetivo é construir um 
olhar solidário, ao mesmo tem-
po em que se estimula a orga-
nização e a iniciativa da turma 
para que o projeto se concre-
tize e tenha bons resultados:, 
resume a coordenadora.

Em 2017, especialmente, 
a campanha ganhou reforço 
pelo tema adotado pela Escola 
Nossa Senhora das Graças: Hu-
manidade e Cidadania. Todos os 
anos, a ENSG escolhe um tema 
para nortear os trabalhos tanto 

em sala de aula quanto nos pro-
jetos desenvolvidos por turmas 
de todas as idades.

A Escola Nossa Senhora das 
Graças fica na Praça Barão de 
Angra, 91. Telefone: 5588-4488. 
Site: ensg.com.br.

ONG
Durante a entrega das doa-

ções, o carro que veio coletar 
os alimentos não perecíveis e 
artigos de higiene ficou lotado 
em pouco tempo - precisou 
agendar uma nova viagem. Em 
fila, os alunos demonstravam 
tanto o orgulho de ter conclu-
ído o projeto de forma eficien-
te quanto a empatia de estar 
contribuindo para alimentar 
quem precisa. Todos abraça-
vam o representante da Ong, 
Alexandre Balle, visivelmente 
emocionado. 

A Ong realiza trabalho com 

a população em situação de 
rua há mais de 20 anos e rece-
be também agasalhos, cober-
tores, roupas e calçados em 
bom estado, durante todas as 
estações. Também são aceitos 
alimentos, materiais auxiliares 
e descartáveis – marmitex e 
talheres – roupas, cobertores, 
itens de higiene, brinquedos e 
doações financeiras. É possível 
ainda contribuir tornando-se 
um voluntário no preparo ou 
entrega das marmitas. 

O preparo dos alimentos 
ocorre todas as quintas-feiras, 
das 17h às 21h, na sede da ONG 
Um Ato de Amor, na Mooca, 
e, a partir deste horário, os 
grupos saem para a entrega 
nas ruas. Entre em contato 
pelo e-mail contato@grupo-
dasopa.org;  ou whatsapp (11) 
99446-5312.

Doações vão para pessoas em situação de rua

*O site é elaborado com pesquisa e acervo do Jornal São Paulo Zona Sul
e patrocínio da Escola Nossa Senhora das Graças.
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•COMUNIDADE

Falta de mulheres faz prorrogar 
prazo para Conselho Participativo

A lei determina que o Con-
selho Participativo Municipal 
tenha pelo menos 50% de 
mulheres em sua composição. 
Como o número ainda não 
vou atingido, a Prefeitura 
determinou que as inscrições 
- somente para candidatas - 
sejam prorrogadas até o dia 
18 de outubro. 

 As inscrições podem ser 
feitas de segunda a sexta-
-feira das 9h às 17h, exceto 
aos sábados, domingos e 
feriados, na sede das 32 pre-
feituras regionais. Excepcio-
nalmente neste sábado, 7 
de outubro serão realizadas 
inscrições das 10h às 17h.

 Serão eleitos 531 conse-

lheiros, com mandato de dois 
anos a partir de janeiro de 
2018. Na Vila Mariana, serão 
17 conselheiros: cinco por 
distrito (Moema, Saúde e Vila 
Mariana) e mais dois imigran-
tes. Para mais informações 
acesse: http://midi.as/conse-
lhoparticipativomunicipal.

Criado em 2013, o Con-
selho Participativo Munici-
pal é um órgão autônomo 
e formado exclusivamente 
por membros da sociedade 
civil. Constituído a partir de 
eleições diretas regionais, o 
conselho tem como objetivo 
a construção de políticas pú-
blicas e o auxílio do controle 
social no planejamento, fisca-

lização e utilização de recur-
sos públicos em cada uma das 
32 prefeituras regionais.

Para o próximo biênio, 
cada eleito representará 30 
mil habitantes e cada distrito 
deve contar com, no mínimo, 
cinco conselheiros. A atuação 
de cada conselheiro abrange 
seu respectivo território da 
cidade.

 Cabe ao conselheiro se 
inteirar das reivindicações lo-
cais e levá-las até a prefeitura 
da sua região. O Conselho 
Participativo Municipal deve 
se articular com os demais 
conselhos municipais, con-
selhos gestores e fóruns já 
existentes, sem substituí-los.

MATRÍCULAS ABERTAS PARA 2018. 

A TRADIÇÃO
NO ENSINO
ESTÁ AQUI.

Crianças e jovens podem 
aprender a fazer apps e games

•EDUCAÇÃO

Quando se trata de futuro, 
números impressionam... e as-
sustam! Estima-se que 65% das 
crianças de hoje vão ter profis-
sões que sequer existem hoje. E 
75% das 500 maiores empresas 
da atualidade devem desapare-
cer em menos de 25 anos. 

Esse futuro pode soar “in-
certo”, mas na verdade o que 
acontece é que a rapidez com 
que a tecnologia avança tem 
influenciado também na moda, 
nas tendências, nos interesses, 
na maneira como aproveita-
mos a vida ou até na difusão de 
informações, no uso da ciência 
e da medicina. 

Como, então, fazer com que 
nossos filhos estejam prontos 
para esse cenário se ele ainda 
não existe? Se a escola tradi-
cional continua sendo essencial 
para garantir conhecimentos 
básicos e “treinar” nosso cére-
bro para conciliar informações, 
outras formas de preparar nos-
sos filhos estão surgindo para 
estimular mentes criativas e ge-
rar novas aptidões. E todas elas 
estão relacionadas à tecnologia. 

“Antigamente, os pais se 
preocupavam em oferecer 
cursos de idiomas ou música. 
Agora, a grande preocupação 
é em estimular a familiaridade 
que as crianças já têm com 
a tecnologia, capacitando-as 
para que possam trabalhar 
com estas ferramentas”, avalia 
Edison Takaesu, que dirige uma 
unidade Happy Code na Saúde. 

Escola de tecnologia e ino-
vação para crianças e adoles-
centes, A Happy Code tem 
cursos de desenvolvimento de 
games e aplicativos, robótica 
com drones e Dash&Dot, Mo-
delagem e Animação, além de 
produção e edição de vídeos 

para o Youtube e o curso de 
MINECRAFT.

Nem precisa dizer que a 
garotada adora e rapidamente 
se envolve com o conteúdo. “O 
fato de as crianças demonstra-
rem alto grau de interesse nas 
aulas facilita o aprendizado da 
parte técnica, dos códigos, da 
viabilização de ideias que elas 
naturalmente têm”, aposta o 
diretor.

A unidade Saúde foi criada 
há pouco tempo e já desperta 
interesse na vizinhança. Ali, não 
tem papel. A garotada só traba-
lha online, com notebooks indi-
viduais e atividades baseadas 
em jogos e projetos, estimulan-
do o raciocínio e a capacidade 
de criação de cada aluno.

No curso de games, por 
exemplo, alunos de 6 a 17 anos 
desenvolvem projetos de jogos 
em 2D, 3D e RPGs. Nas aulas, 
são estimuladas habilidades 
como criatividade, raciocínio ló-

gico e resolução de problemas.
Outro curso de sucesso é 

inspirado em uma tendência 
universal do mundo tecnoló-
gico - os aplicativos. Crianças e 
adolescentes aprendem como 
desenvolver os apps e jogos 
para smartphones e tablets 
que estão revolucionando as 
formas de interação social na 
atualidade. 

A moçada também tem 
adorado os cursos de Minecraft 
e Youtube. Muito mais conec-
tados ao mundo dos vídeos 
online e canais temáticos, os 
jovens de hoje podem aprender 
as melhores práticas para co-
meçar um canal de sucesso, de 
forma rápida e divertida.

Para quem está curioso, 
basta agendar uma aula gratui-
ta pelo telefone 5083-0970 ou 
Whats 97141-1012. 

A unidade fica na Av. Onze 
de Junho, 229 - bem próximo 
do metrô Santa Cruz.

Universo geek inspira decoração da Happy Code
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•COMUNIDADE

Vizinhos se unem e usam WhatsApp 
em busca de mais segurança

Aula show gratuita vai 
preparar para o ENEM

•EDUCAÇÃO

O Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) deste ano já tem 
datas marcadas. As provas acon-
tecerão nos dias 05 e 12 de No-
vembro e são a porta de entrada 
para boa parte das universidades 
e faculdades do país. Por isso, 
os estudantes entram, agora, na 
reta final de estudos. Reúnem 
as últimas dúvidas sobre as disci-
plinas e buscam as informações 
necessárias a respeito dos temas 
relacionados a atualidades para 
conquistar um bom desempe-
nho no exame.

Para direcionar e clarear as 
ideias de quem vai fazer o ENEM, 
o Colégio Renovação (www.
renovacao.com.br), instituição 
de ensino com mais de 30 anos 
de atividades do Ensino Infantil 
ao Médio, com unidades em 
São Paulo e Indaiatuba, encabe-
ça, ao lado do Shopping Plaza 
Sul (www.shoppingplazasul.
com.br), esta iniciativa! Com 
o apoio do Anglo Vestibula-
res (www.sistemaanglo.com.br), 
as instituições promovem, no dia 
28 de outubro, das 8h30 às 11h30, 
a segunda edição da “Aula-Show 
ENEM 2017”, evento aberto, com 
entrada gratuita para todos os 
interessados.

De acordo com Sueli Conte, 
diretora-geral, psicopedagoga e 
mantenedora do Colégio Reno-
vação, o objetivo é levar infor-
mações aos alunos que farão o 
exame neste ano, porém de uma 
forma descontraída. “Todos que 
vão prestar provas no final do 
ano costumam ficar ansiosos e 
é natural. A ideia da “Aula-Show 
ENEM”, além de levar informa-
ção e sanar dúvidas dos partici-
pantes, é auxiliá-los na contex-
tualização de assuntos de uma 
forma descontraída e divertida, 

tornando o estudo mais leve e o 
candidato mais tranquilo para o 
dia da prova”, avalia.

Sueli Conte ressalta que três 
salas de cinema do Shopping Pla-
za Sul serão utilizadas para a ati-
vidade. As salas serão temáticas: 
duas salas terão “Dicas Gerais”, 
“Dicas de Redação” e “Dicas de 
Matemática”, em que os profes-
sores oferecem instrumentos 
gerais para uma boa realização 
das provas, além de orientações 
sobre as técnicas de redação, 
possíveis temas e até apontar os 
erros mais comuns para que os 
participantes não os cometam; 
num segundo momento os pro-
fessores também concedem fer-
ramentas gerais para a realização 
de uma boa prova e oferecem 
dicas comentando exercícios 
mais comuns e pegadinhas com 
foco na Matemática; por fim, na 
terceira sala, a abordagem será 
“Dicas Gerais + Ciências Huma-
nas e suas Tecnologias”, em que 
os professores também dão 
orientações para a boa realiza-
ção das provas e, na sequência, 
farão uma abordagem rica sobre 
conteúdos relacionados às Ciên-
cias Humanas.

“Cada sala contará com dois 
professores especialistas nos 
temas destacados para a maior 
abrangência possível dos assun-
tos”, afirma Sueli.

Por se tratar de um evento 
aberto a quem quiser partici-
par e gratuito, será necessário 
fazer uma inscrição prévia, já que 
as salas de cinema têm lugares li-
mitados. Para se inscrever, basta 
acessar o link www.renovacao.
com.br  e clicar no banner no 
topo da página até o dia 27 de 
outubro, sexta, às 17h. Então, é 
só preencher a inscrição e enviar.

dicas do

exame nacional do ensino médio

RENOVAÇÃO • 2017
>>>>>ENEM

SALAS DE CINEMA DO SALAS DE CINEMA DO 
SHOPPING PLAZA SULSHOPPING PLAZA SUL

28OUT
08h às 11h30

inscreva-se
www.renovacao.com.br

Renovação Baby
R. Democracia, 180
Vl. Brasilina/SP
Tel: (11) 2352-4415

Unidade III
R. Bento de Faria, 129
Jd. da Saúde/SP
Tel: (11) 5073-5231

Unidade I
R. Kalil Nader Habr, 281
Jd. da Saúde/SP
Tel: (11) 5073-1455

Unidade IV
R. Pe. Bento Pacheco, 3244
Indaiatuba/SP
Tel: (19) 3801-5550

Unidade II
R. Kalil Nader Habr, 137
Vila Moraes/SP
Tel: (11) 5073-1455

Centro de Convivência
R. Luiz da Costa Ramos, 328
Vila Moraes/SP
Tel: (11) 5077-4183

fortes e eficientes, da formação ao resultado.

INFANT I L  -  FUNDAMENTAL  -  MÉD IO

3 SALAS DE CINEMA NO 
SHOPPING PLAZA SUL 

DIVIDIDAS EM 3 ÁREAS 
DE  CONHECIMENTO

DICAS DE MATEMÁTICA 
E REDAÇÃO

DICAS DE REDAÇÃO 
E MATEMÁTICA 

DICAS DE CIÊNCIAS 
HUMANAS E SUAS 

TECNOLOGIAS E 
ATUALIDADES

Sala 1

Sala 2

Sala 3

APROVEITE ESSA OPORTUNIDADE. 
FIQUE LIGADO NA DATA E NA PROGRAMAÇÃO!

O ENEM ESTÁ CHEGANDO. 
É desnecessário lembrar a importância dos resultados para o alcance de 

suas metas. Certamente, você já percorreu um longo caminho de estu-
dos, mas reforços são sempre bem-vindos, não é mesmo?

A preparação na reta final faz toda a diferença! Para esclarecer alguns segredos do maior exame do país, você 
é nosso convidado. Participe do projeto DICAS DO ENEM, que o Colégio Renovação realiza em parceria com o 

Plaza Sul e, o apoio do Anglo Vestibulares.

apoio realização

Jardim Aeroporto, Jardim 
da Saúde, Planalto Paulista e 
agora também Mirandópo-
lis. Moradores de diferentes 
bairros da Zona Sul de São 
Paulo estão implantando o 
programa Vizinhança Solidária 
que, basicamente, consiste 
em uma união entre pessoas 
que moram na mesma rua 
ou quadra e passam a trocar 
informações, observar con-
juntamente movimentações 
suspeitas nas redondezas, 
vigiar casas, carros e vizinhos 
de modo a prevenir crimes. 

Para isso, usam todo tipo 
de instrumento - de câmeras 
de vigilância a grupos em 
redes sociais. Um dos recur-
sos mais usados na atualida-
de é o aplicativo de celular  
WhatsApp. A vizinhança for-
ma grupos no aplicativo e 
passa a trocar informações 
online. Vizinhos que viajam 
passam a ter sua casa vigiada, 
aqueles que chegam tarde a 
pé são “vigiados” pelos que 
já estão em casa e foram avi-
sados por meio do aplicativo.

Em todos os casos, a or-
ganização e implantação dos 
chamados “bolsões solidá-
rios” - que são justamente as 
áreas delimitadas para cada 
grupo - contam com o apoio 
da Polícia Militar. 

No Jardim da Saúde, por 
exemplo, bolsões estão sen-
do implantados nas ruas Vitor 
Costa e Artur Dias. As casas 
passam a ganhar placas indi-
cando a atenção constante 
dos moradores com relação a 

movimentações suspeitas na 
área. A Polícia fica conectada 
com os moradores por meio 
do celular e age com mais 
rapidez em ocorrências. Mais 
do que isso, os oficiais da área 
promovem várias reuniões 
para orientar e dar dicas pre-
ventivas à população, distri-
buem panfletos, promovem 
até eventos em conjunto. 

No Jardim da Saúde, onde 
há até uma “Bike Patrulha”, 
até um “Pedal Solidário” está 
sendo organizado pelo tercei-
ro ano consecutivo, unindo 
moradores e PMs. 

Um dos pontos mais co-

nhecidos do bairro, a Pra-
ça Xavier de Toledo, tem se 
tornado também ponto de 
encontro dos moradores 
para práticas de piquenique 
e eventos esportivos, fomen-
tando não só o melhor rela-
cionamento entre os vizinhos 
como também a ocupação da 
área pública pela população.

No Planalto Paulista, uma 
nova reunião vai acontecer 
na segunda, 9, para debater o  
tema e agilizar a implantação 
do projeto (veja na página 10 
desta edição). 

Em Mirandópolis, haverá 
uma reunião dia 19 de outu-

ASSISTA A UMA AULA GRATUITA

RESERVE SEU LUGAR:      9 6611.1945 ASSISTA A UMA AULA GRATUITA

RESERVE SEU LUGAR:      9 6611.1945 

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 833 - próx. metrô Pça Árvore 
Fone: 5589-5155      www.liteingles.com.br

Quer realmente
FALAR INGLÊS?

VOCÊ PODE!
AINDA ESTE ANO!

bro, 20h, na Paróquia Sta. Rita 
de Cássia (Pça. Sta. Rita de 
Cássia, nº. 133), com a parti-
pação do Capitão PM Rômulo 
(Comandante da 3ª. Compa-
nhia do 3º. BPM/M). Llidera-
da pelo CONSEG Saúde-Vila 
Clementino, em conjunto com 
a Polícia Militar e o Rotary 
Saúde.

Os primeiros bolsões pla-
nejados devem ser implan-
tados nas proximidades da 
própria igreja e da Rua Co-
mendador João Gabriel. 
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R. Dr. Bacelar, 926 
Vila Clementino

www.burguerplace.com.br

Tel.: 5585-0555

R. Dr. Bacelar, 926 

www.burguerplace.com.br

A CADA DIA, 
UMA PROMOÇÃO!

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.

 

Farinhas - Bolos - Chás
Doces - Salgados - Cereais

Bebidas - Vitaminas 
Temperos - Encapsulados

Av. Onze de Junho, 715
   5081-2940   99123-40985081-2940   99123-4098

/emporiovalenca
@emporiovalenca

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

Delivery: 5084-8014

Rua Áurea, 343 - Vila Mariana
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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

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

Esfiharia tem mais de 
40 opções de sabores

Tem dias que a vontade é 
de variar. Comer com agilidade, 
qualidade, preço bom, mas... 
variar. E é justamente nessa 
proposta de oferecer diversi-
dade de sabores que a Esfiharia 
Olé tem ganhado clientes. Ali, 
são nada menos que 42 sabo-
res e combinações, entre sal-
gadas e doces, entre originais 
coberturas da comida árabe 
e outras criativas montagens 
com inspiração bem brasileira, 
paulistana.

A esfiha de Zaatar - uma 
mistura de especiarias - ou a de 
Chanclish - um queijo típico ára-
be -estão na primeira categoria. 
Tem as de carne, também, 
tanto na versão aberta quanto 
fechada, que costumam fazer 
muito sucesso entre clientes 
tradicionais. 

Quem gosta de um toque 
diferente sobre aquela macia 
e leve massa de esfiha pode 
se fartar com tantas opções. A 
Olé tem mixes incríveis com a 
de calabresa, que pode vir com 
chedar, catupiry, mozarela, ou 
pura.

Tem atum também em mis-
tura com os queijos ou com 
cebola. Ou pura, também. A 
de Aliche vem com as tiras do 
peixe sobre a mozarela.  Para 
quem prefere os sabores ve-
getais, há boas e bem tempe-
radas pedidas como escarola, 
espinafre, brócolis, palmito, 
milho, tomate seco ou comum 
com mozarela. 

Entre os sabores mais origi-
nais, destaque para o sucesso 
da esfiha de mozarela com alho 
ou a de Mozarela de búfala. 
Os fãs da mistura “frango com 
catupiry” podem sossegar: há 
também esfihas do tipo. 

Os quibes também seguem 
a mesma linha. Tem o tradicio-
nal, mas também há recheados: 
coalhada, chanklish, cheddar e 
catupiry.

Como o objetivo da casa é 
garantir praticidade para dife-
rentes momentos do dia, ali 
também são oferecidas tortas 
salgadas tamanho família: peso 
médio de um quilo. As opções 
de recheio são frango com 
catupiry e palmito. Há ainda 
empadas, nessas duas versões 
de recheio. 

Para adoçar o paladar, há 
ainda doces árabes tradicio-
nais, como o mantecal de tâ-
mara, a cocada síria, a semolina 

tradicional o ninho folhado de 
pistache e vários outros. 

Outra forma de saciar a 
vontade de doces é curtir as 
esfihas de banana e doce de 
leite, brigadeiro, chocolate com 
morango, prestígio, chocolate 
branco, black and white, cho-
colate com banana...  E tem os 
mousses: maracujá, chocolate, 
limão.  A lista é imensa. 

Só mesmo indo até lá para 
selecionar como saciar a vonta-
de de variar a cada dia. 

A Olé Esfihas tem nova loja 
na Praça Santa Rita de Cássia, 
113. Abre diariamente: das 10h 
às 19h. Telefones: 2276-7235 e 
2276-8170. 

Dos sabores mais 
tradicionais e 

combinações cria-
tivas como  moza-

rela com tomate 
seco e pamito com 

catupiry, a Olé 
ainda tem kibes 

recheados, tortas 
salgadas, doces 

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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

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

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
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

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

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$ 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

APTO
CAMBUCI

R$ 220 MIL
Ao lado da Estação Ana Neri, 

ótimo para moradia ou renda, c/ 
1 dormitório, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ rack emb., sacada, 
cozinha americana planejada, 

lavanderia, cond. somente
R$ 285,00 - REF.: 15.506

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

SOBRADO
V. MORAES
R$ 540 MIL

Reformado, ótimo acabamento, 
amplo quintal c/ ótima área 

gourmet, c/ 3 dormitórios, wc 
social, living, lavabo, copa, 

cozinha planejada, garagem p/ 
2 carros - REF.: 15.474

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 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
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

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
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 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

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

- Excelente infraestrutura 
c/ estacionamento, teatro, 
sl. ginástica, lanchonete, 

restaurante, portaria 24 hs.,
c/ AU = 34m² e garagem

p/ 2 carros - REF.: 15.612

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

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

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

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

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

construção de 136 m², c/ 3 
dorms c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb., ampla coz, planejada, 
lavand, quarto e wc p/ empr, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 15.873

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

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 

plano, medindo aprox. 10 x 35 
mts, c/ casa antiga de 220 m² 

de construção, ótimo p/ reforma 
ou construção - REF.: 15.067

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

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

(2) CASAS
V. GUARAN
R$ 650 MIL

Terreno 400 m², constr.283 m², 
sendo uma casa c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, sala, coz, 

lavand., gar. p/ 3 carros, nos 
mais um sobrado c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc, ótimo p/ renda 
ou 2 famílias - REF.: 16.092

PRÉDIO COM. P/ 
RENDA - CAMBUCI

R$ 660 MIL
Ótimo p/ renda, ótima oferta, 
podendo alugar todo em andares 
individuais, sendo térreo c/ peq. 
Recepção, salão com., 1º e 2º 
andares cada um c/ 3 salas, coz 
e wc, e 3º andar c/ ampla sala, 
sacada, coz., wc - REF.: 16.082

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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 345 MIL

Impecável, toda reformada, c/ 2 
dorm., wc social, liv. p/ 2 amb., 

lavabo, copa, cozinha c/ AE, 
lavand, gar. p/ 1 carro, estuda 

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

APTO
PLANALTO PTA.

R$ 385 MIL
Ótimo local da Av. José Maria 

Whitaker, reformado, bom 
acabto., condomínio somente 
340,00, c/ 2 dormitórios, wc 

social, liv. p/ 2 amb., cozinha, 
área de serviço, garagem p/ 1 

carro - REF.: 15.949

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
CIDADE VARGAS

R$ 429 MIL
Próx. ao Centro de Exposições, 

c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 
living p/ 1 amplo amb., cozinha, 
amplo quintal, wc p/ empreg., 

qto. despejo, garagem p/ 1 
carro - REF.: 15.152

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
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$ 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

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/ empregada, garagem p/ 

1 carro - REF.: 15.774

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 565 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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 580 MIL
Ótima oferta, reformado, c/ 3 
dorm. (2 c/ AE), suíte, living 

p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
dependências p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros, terreno 5,40 x 16 

mts., construção 132 m² - 
REF.: 15.857

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, depósito, dep. p/ empreg., 

garagem - REF.: 15.769

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/ churr., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 15.906

COBERTURA DUPLEX
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótima oferta, 3 vagas,

AU = 142 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte c/ closet e hidro, 
living p/ 2 amb., sacadas, 

coz. c/ AE, cobertura c/ amplo 
terraço, churr., lavabo, um dos 
dorm, sala TV - REF.: 15.162

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Terreno 5 x 43 mts., construção 

245 m², c/ 3 suítes c/ AE, 
closet, living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, qto. e wc 
p/ empreg., amplo quintal c/ 

churrasq., garagem p/ 4 carros 
- REF.: 15.517

(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

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., 
qtal c/ churr., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 15.129

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
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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.300 MIL

Ótimo local da r. Tiquatira, 
terr. 408 m², constr.340 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, ste, liv. p/ 2 amb., sl. 
jantar, coz. c/ AE, dep. p/ emp., 
qtal c/ churr., gar. subsolo p/ 5 

carros - REF.: 15.777

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, 
living p/ 3 amb. ., sl. jantar, coz. 
planej., amplo quintal c/ piscina 
e área gourmet, gar. p/ 4 carros 

REF.: 15.237

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto 
padrão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 suítes, 

living p/ 3 amb., lavabo, 
escritório, coz. conjugada c/ 

espaço gourmet, qtal gramado, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.555

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

Acabto. de 1ª, AT = 314 m², 
AC = 312 m², c/ 3 suítes c/ AE, 

living p/ 3 amb., sl. TV, copa, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
amplo quintal, lindo espaço 
gourmet, gar. p/ 5 carros - 

REF.: 14.109
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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.

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.

MIRANDÓPOLIS
APTO  1 DORM  GAR

R$ 320 MIL
Reformado, local privil,

próx metrô Saúde.
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.

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  GAR

R$ 465 MIL
Excel. apto, boa localiz,
andar alto, próximo ao
Metrô Praça da Árvore.

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.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 650 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

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

V. MARIANA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 3.000,00
Exc sobrado, sl 3 ambs, coz americ, 

quintal, depósito. Ótima local, 
próx Sesc V. Mariana

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  -  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.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS STE 2 GARS

R$ 1.320.000 MIL
Excelente sobrado, reformado, 

ótima Local, rico em arms,
cozinha planejada.

CAMPO BELO
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 770 MIL
Ótimo apto, 69m² áú, living
com terraço, repleto arms,
rua arborizada, depósito.

SAÚDE
SOBRADO  3 DTS  STE  GRS

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

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

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 550 MIL
Ótimo local, reformado, 73m² áú, 
liv c/ terraço, 2 ambs, coz planej, 
repl arms. Próx ao Metrô Saúde.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 950.000 MIL
Exc área útil, 104m², ótima local, 

liv 2 ambs, lavabo, terraço,
repl arms, coz planej.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STES  2 GRS

R$ 1.220.000 MIL
Exc neg, andar alto, 108m² áú,
liv 2 ambs, terraço, rico arms.

Próx ao Metrô Santa Cruz.

PLANALTO PTA.
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.850,00
Ótimo apto, boa localização, 

living amplo, 2 ambs.
Vale a pena conhecer.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster, terraço,
lavabo. Confira!

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  STE  GAR

R$ 3.200,00
Ótimo sobrado, rua tranquila, 

cozinha planejada,
2 banheiros.
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APTO - 10 MINUTOS A PÉ 
DO METRÔ - R$ 360 MIL

3 dormitórios, suíte, sala 2 
ambs, cozinha com armários, 
condomínio baixo, vaga de 
garagem, playground, salão 

de festas.  REF.: 72-3066

SOBRADO VENDA RÁPIDA 
AGORA SÓ R$ 500 MIL 

JABAQUARA
3 dormitórios, suíte, sala 

2 ambs , cozinha, area de 
serviço e garagem para 4 
vagas. OPORTUNIDADE.  

REF.:04-3222

SÓ R$ 495 MIL 
SOBRADOS 
“NOVOS”

JABAQUARA 
Imóvel de qualidade

com 2 suítes, sacada wall, 
ótima sala 2 ambientes com 
piso em porcelanato, linda 
escada em granito, lavabo, 

cozinha, quintal  e 2 vagas de 
garagem. Bonito imóvel, 

pronto para morar. Venha 
morar no NOVO! Estuda
troca por apto na região.

REF.: 12-3356   

EXCELENTE APTO 
PAULISTA R$ 690 MIL
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

e area de serviço, 3 vagas de 
garagem, lazer etc  . Ótima  

oportunidade!  REF.:01-2975

BELA CASA TÉRREA
R$ 600 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. 61-3065

LINDO APTO  R$ 360 MIL 
REFORMADO  

Todo reformado, à 5 min. 
Do Metrô, 2 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, 

cozinha com armários, 60 m2 
úteis e vaga livre, Visite hoje!  

REF.: 04-3229

ÓTIMO SOBRADO
VILA GUARANI

R$ 500 MIL - METRÔ
Bem próx. Metrô. Toda 

reformada inclusive hidraulica 
e eletrica  c/ 3 dorms , arms, 
sala, coz, 2 banh. e vaga de 

gar.  REF.: 83-3303

CASA TÉRREA PRÓX. 
METRÔ CONCEIÇÃO/ 

JABAQUARA - R$ 800 MIL
3 dormitórios, sala, coz, banh, 
qtal, 5 vagas de carro, ótimo  
terreno de 10x30. Nos fundos 
sobrado de 2 dorm., fachada 

com jardim. Ref  83-3071

APTO OPORTUNIDADE
SÓ R$ 280 MIL PX. Metrô 

2 dorms, sala, coz, vaga de 
gar, muito bem localizado. 

Cond. baixo. Òtimo negócio 
e investimento p/ locação!. 

REF.: 06-3253

APTO PROX. AO METRÔ 
R$ 390 MIL  

 5 minutos a pé, com 2 dorms, 
sala 2 ambs, coz, condominio 

com lazer total e vaga de
garagem.  REF.: 10-3307  

SOBRADO MODERNO
R$ 700 MIL 

Semi-novo, prox. Metrô Jabaqua-
ra, c/ 3 dorms, ste, arm, terraço, 
sala c/ 2 ambs c/ estante e vista p/ 
qtal, coz. planej, lav, AS coberta e 

2 vgs gar. cobertas c/ portão 
aut.  VAGO, REF.: 01-3383

APTO 3 DORMS METRÔ 
JABAQUARA R$ 400 MIL

3 dorms, sendo uma suíte, 
sala 2 ambientes com sacada, 
cozinha com armários, lazer 

com piscina, play ground, 
salão de festas etc. Oportuni-

dade única. REF.: 07-3184

APTO EXCELENTE
PROX. MIGUEL STEFANO  

R$ 350 MIL
 2 dormitórios, 1 suíte com 

armarios, cozinha, sala 2 am-
bientes e garagem, lazer total, 
todo muito novo, prédio recem 

construído. REF.: 02-3363

TERRENO c/cASA TÉRREA 
R$ 800 MIL  

Òtimo terreno 10 x 50, plano, 
com casa térrea antiga  com 
3 dormitórios sala, cozinha , 
quintal, edícula, varias vagas 
de garagem, oportunidade de 
investimento!.  REF:02-3397.

CASA TÉRREA
V. GUARANI  R$ 420 MIL
2 dormitórios, sala, cozinha, 

lavanderia  e 3 vagas de gara-
gem. Ótimo terreno muito bem 
localizado, oportunidade para 
investimento. REF.: 02-2963

SOBRADO NOVO METRÔ 
JABAQUARA R$ 615 MIL
Novíssimo c/ ótimo acabto, 3 
dorms, ste c/ sacada, coz, sala 
2 ambs c/ piso porcelanato, lav, 
qtal c/ AS c/ cobertura, 2 vgs 
gar. Estuda permuta só por 

esta semana. REF.: 01-3390

SOBRADO VILA GUARANI   
R$ 560 MIL

Px. Metrô Jabaquara, c/ 3 dorms, 
sacada, sala 2 ambs, copa, coz, 
qtal c/ churr, salão de festa, 
entrada lateral, 2 vgs gar, terreno 
(5,15x30), bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:12-3158

SOBRADO REFORMADO 
R$ 480 MIL- V cAMPESTRE
2 dormitórios,2 salas, cozinha 
planejada, 2 banheiros, quintal 
com area deserviço coberta, 

vaga grande para carro e 
moto, piso laminado e

porcelanato.  REF.: 03-3442

APTO 3 DORM  CONCEIÇÃO 
SÓ R$ 415 MIL

Excel. Apto com 70m2 de AU, 
sala 2 ambs, coz. planej, 2 banhs.
Òtima localização, 5 min. a pé 

do Metrô, lazer c/ piscina, churr, 
quadra, jardim, prox. comercio e 

mercados.  REF.: 03-3443

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 600 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

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- 5MIN. A PÉ DO 
METRÔ CONCEIÇÂO

SÓ R$ 345 MIL
2 dorms, c/ arms, sala 2 ambs, 
ótima coz. c/ arms, vaga de gar, 
mobiliado ( fogão, geladeira, maq.
de lavar, sofá etc.). Facilidade 
total! É só mudar!.  Ref.: 05-3478

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

APTO NOVO  V. GUARANI 
5MIN. A PÉ DO METRÔ 
CONCEIÇÂO R$ 450 MIL 

Nunca habitado, ótima área de 65 
m2, c/ 2 dorms, ste, sala c/ sacada 2 
ambs, andar alto, coz, vaga de gar, 
com lazer completo, otima localiza-
ção, oportunidade. REF.: 05-3479

SOBRADO A 7 MINUTOS
DO METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 450 MIL 
EXCELENTE NEGÓCIO !

 Próx. À Acad. Classe A c/ 2 ótimos 
dorms com arms, sala coz. ampla, 
2 banh, quarto de emp. vagas de 
gar. cobertas, ótima localização. 

REF.: 06-3493

EXCELENTE APTO
BOCA METRÔ 

CONCEIÇÃO  R$ 360 MIL 
Ao lado Metrô, 2 dorms, sala 

2 ambientes, cozinha , banhei-
ros e garagem. Oportunidade, 
tudo próximo  comércio local 

tem tudo .  REF.: 07-3520  

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

APTO – BOCA DO METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 280 MIL
Com 3 dorms com arms, ótima 

sala, cozinha com armários, 
box blindex, area de serviço, 
condomínio de R$ 220,00. 

Oportunidade. Ao lado do pré-
dio do ITAÙ.  REF.: 04-3219

TERRENO DE 640 M2  
METRÔ JABAQUARA

R$ 1.380 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

SOBRADO NOVO
V. GUARANI / 3 DORMS
C/ SUÍTE R$ 585 MIL

3 dormitórios, suíte, cozinha, 
ampla sala 2 ambientes, 

lavabo, 2 vagas de garagem, 
quintal, local tranquilo, bem 
localizado. REF.:05-2999

GALPÃO R$ 600 MIL 
OPORTUNIDADE

No Jabaquara, próximo ao
comércio local, galpão amplo 
com terreno de 10x 45, para 

qualquer atividade.
Otimo investimento.

REF.:09-3557 

APTO MIRANDÓPOLIS
R$ 580 MIL  

Apartamento muito bom com
67 m2 de área útil, 2 dormitó-
rios, armários, sala 2 ambien-

tes, cozinha, dependência 
completa p/ emp, gar. Marque 

uma visita! REF.:09-3539

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

PTO PAULISTA/ EXCEL. 
CASA TÉRREA 

Terreno de 750 m2, casa c/ 3 
dormitórios , sala , copa, coz, 
lavand, 7 vagas de garagem. 
Aceita imóvel casa ou apto. 
“URGENTE” Otima oportuni-

dade. Ref  09- 2622

CASA TÉRREA – CIDADE 
VARGAS R$ 830 MIL 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozinha, lavanderia 
, quintal, edícula , piscina e 
5 vagas de gar. Localização 
privilegiada. REF.: 09-3038

CASA TÉRREA POR
R$ 375 MIL V. GUARANI

2 casas térreas gêmeas, valor p/ 
cada unidade, com dois dormitórios, 
sala, coz, banh, lavand, jardim e 
qtal, c/ possibilidade p/ mais uma 
moradia, próx. metrô e comércio lo-
cal.  Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

APTO  PROX. METRÔ 
JABAQUARA R$ 265 MIL

2 dormitórios, sala para 2 
ambientes, cozinha, banheiro, 
vaga de garagem, condominio 

baixo.  REF.: 09-3396

“”SÓ R$ 200 MIL””    

APTO REFORMADO 

METRÔ JABAQUARA 

Oportunidade! Apartamento 

perto do Metrô com 2 dormi-

tórios, sala, cozinha, área de 

serviço e vaga de garagem. 

Corra para visitar, adeus 

aluguel! REF.: 09-3449

SOBRADO – R$480 MIL 
CONCEIÇÃO/METRÔ

 Proximo ao CONJ. ITAÚ, com 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem , muito 

bem localizado, bom para 
investimento.  Ref  09 3568

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

APTO 3 STES V. STA. 
CATARINA - R$ 700 MIL

Imóvel amplo e espaços com 
126m2 AU, sala ampla 2 ambs, 
coz. ampla, lav, sacada, qto e 
banh. emp, vista livre p/ todos 
os lados, 2 vagas de gar., cond. 
c/ piscina e lazer. REF.: 10-3540

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

IMÓVEL COML. METRÔ 
JABAQUARA R$ 930 MIL
Bem próximo ao Metrô, excel. 

investimento, localização 
privilegiada junto ao comercio 
local. Com amplo terreno de 
10 x 40.  Oportunidade para 
investidores!. Ref 10-346X

SOBRADO JABAQUARA/
CIDADE VARGAS
SÓ R$ 650 MIL

Belíssimo imóvel c/ 3 dorms, 
ste, arms, 2 salas, coz. 

planejada, SALA DE TV, dep. 
emp, lavand,  qtal com churr. 
e 2 vgs. gar.  Ref  10-3460

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

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

COBERTURA DUPLEX C/
5 VAGAS SÓ R$ 1100 MIL
Vista panorâmica p/ o parque, 
5 vagas demarcadas, 3 dorms, 
ste, sala 2 ambs, sala de jantar, 
escritório,coz, terraço c/ churr, 
lazer c/ piscina, quadra,143 m2 
úteis. Próx. Metrô. REF.: 21-3186

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA 

RUA HUMBERTO I, 408
VILA MARIANA

FONE: 3479-0801
PLANTÃO 24HS.

9 9488-3594

APTO DUPLEX
VILA MARIANA 170 M2 AU 

REFORMADO
Parte superior, 3 dorms, 1 ste 

master, 2 banhs. e escrit, parte 
baixo: 2 salas, 2 banhs, coz. e 

copa, repleto arms, 2 vgs. 
R$ 670 MIL

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO METRÔ SAÚDE 68M² 
REFORMADO

2 dorms, sala 2 ambs. c/ sacada, 
escritório com armários, repleto de 

arms. planejados, lazer, 1 vaga. 
R$ 420 mil Cond. R$ 580,00

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

APTO METRÔ
ANA ROSA 68M2 AU

2 dorms. sala,
cozinha, área de serviço,
sem vaga. R$ 350 MIL

APTO PRAÇA DA ÁRVORE

1 dormitório, sala 2 ambientes, 

1 vaga. R$ 1.300,00

APTO METRÔ PARAÍSO
115 M2 AU

3 Dorms. 1 suíte, Sala 2 ambs. 
c/ varanda, repleto de armário, 

dep. Empregada completa,
1 vaga, lindo! R$ 650 mil   

APTO PX. METRÔ
PÇA DA ÁRVORE 97M2 AU

3 Dorms. Sendo 1 suite c/ sacada, 
sala 2 ambs.c/ bela varanda, 

lazer total, repleto de armários, 
reformado. Excelente oportunidade 

R$ 550 Mil

APTO METRÔ
STA. CRUZ

3 dorms. área de 130m2,
300m do metrô, repleto de arms, 

excelente estado.
R$ 530 MIL

CASA METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE

3 dorms, sala 2 ambs, 2 vagas, 
edícula, cozinha c/ arms,

ótimo estado, 250m2.
R$ 700 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
Excelente localização, 2 droms, 
sala 2 ambs, dep. emp, ótimo 
estado, área 88m2 AU, repleto

de armários, R$ 730 mil

APTO METRÔ
SANTA CRUZ

 2 dorm, D.E, excelente
local, s/vaga
R$ 2.000,00

APTO PÇA ÁRVORE
100M² AU, PROXIMO METRÔ
3 dorms. (1 suite), sala 2 ambs. 
c/ varanda, 2 vagas, reformado, 

prédio padrão c/ lazer.
R$ 650 MIL

APTO VILA MARIANA PRÓX. 
METRÔ ANA ROSA 53M² AU

1 dormitório, repleto de armários, 
excelente localização, sem vaga. 

R$ 200 mil

www.ntimoveisconsultoria.com.br

APTO METRÔ CONCEIÇÃO   
2 dorm, sala 2 ambs. c/ 

varanda, repleto de A.E., 
closet, 2 WC social, coz, lazer 

total, 1 vaga. R$ 415 MIL

APTO PRAÇA DA ÁRVORE
40 M REFORMADO

1 Dorm, sala 2 ambs, 1 vaga
Oportunidade R$ 290 MIL

APTO METRÔ VILA 
MARIANA 97 M2 AU 

3 Dorms. Sala 2 ambs. C/ 
varanda, repleto de armário, 
lazer total, dep. Empregada,

1 vaga, maravilhoso! 
R$ 740 mil

APTO METRÔ

ANA ROSA 90M²

2 dorm, D.E. Sala 2 ambs, 

repleto e A.E., Cozinha 

planejada. R$ 580 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
100 M2AU

2 dorms. sala 2 ambs. 
dep. empregada completa,

1 vaga. R$ 2.100,00

APTO METRO PÇA ÁRVORE
2 dorms. sala 2 ambs, 1 banh. 
cozinha e área serviço, 1 vaga

R$ 1.300,00

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

- VENDA - VENDA - VENDA - 

CONCEIÇÃO
Sobrado, 3 ds (suite), sala 02 ambs, 

copa-coz, qtal grande, edicula
completa, 03 vagas. Repleto de 

arms. Junto ao metro. Comercial/
Residencial. R$ 3.800,00.

VILA MASCOTE
Apartamento, 2ds c/ AE,

cozinha c/ AE, 02 banheiros,
a. serviço, despensa, 02 vagas. 
Lazer Completo. R$ 1.800,00.

APTO PQ. JABAQUARA
2 dormitórios, sala ampla,

varanda, lavanderia, 1 vaga.
R$ 1.400,00. 

APTO MIRANDÓPOLIS
2 dorms c/ AE´s, sala ampla,

cozinha, lavanderia, dep. emp,
1 vaga. R$ 1.600,00.

CONCEIÇÃO
Apto 2 dorms. sala 2 ambientes,

Sacada, área de serviço
Quarto e banh. emp.,1 vaga,
junto ao metrô. R$ 1.450,00

CONCEIÇÃO 
(AO LADO DO METRÔ)

Apto 2 dorms , sala ampla,
lavanderia, 2 banheiros, 01 vaga.
Repleto em armários. R$ 2.000,00

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

APTO CONCEIÇÃO
02 dorms c/ AE, living c/ sacada, cozinha c/ AE, área de serviço,quarto 

e banheiro de empregada, garagem. 76 m2 a. útil. Junto ao metro.
 R$ 550 mil. 

   3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE
+ SALA 2 AMBIENTES
+LAVABO + COZINHA
+ ÁREA DE SERVIÇO

+ 3 VAGAS DE GARAGEM
+ SOLARIUM

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 160M²

VENDO SOBRADO EM CONDOMÍNIO FECHADO
NA CHÁCARA INGLESA

DIRETO COM O PROPRIETÁRIO, JORGE : 97641-4043
E-MAIL: jornada003@gmail.com

VALOR 
R$ 930.000,00

IMPERDÍVEL !!!!!!!!!!

AptO 80M2  NA VILA 
CLEMENtINO -  R$ 530 MIL 

Bem conservado, com 2 dorm.,
sala, copa, cozinha e banheiro. 

Repleto de armários, bem
iluminado e 01 vaga na garagem.
Direto com o proprietário

(11) 99317.4964

SOBRADO EM CONDOMINIO 
JABAQUARA - R$ 330 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambientes,
cozinha WC, área de serviço, 

lavanderia. 1 vaga.
Tel.: 97624-8888 whats

Ap JABAQUARA
R$ 250 MIL

2 dormitórios, sala, cozinha,
1 WC,  1 vaga

Tel.: 97624-8888 whats

Ap. SAÚDE - 10 MIN. MEtRÔ
R$ 245 MIL – URGENtE

2 dorm c/ A.E. sala c/sanca, 
coz. c/A.E. 1 vaga

Tel 5058-0800 / 96428-0663

FONES: 2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASA NOVA SAÚDE
EM CONDOMÍNIO

ULtIMAS UNIDADES
1 dorm., cozinha, banheiro c/box,

lavand., água e luz separados.
R: Caucaia,198. Depósito ou Fiador. 

Sem Condomínio. R$ 1.050,00. 

ALUGA-SE KIt NEt
R$ 550,00  

Mobiliado para
moça /sra em

ambiente familiar.
Tratar fones: 5677-1884   

998185437

Ap . SAÚDE – 10 MIN.
DO MEtRÔ R$ 1.000,00 

MAIS CONDOMÍNIO
2 dorm, sala , coz, WC,

1 vaga, peq. Lazer
Tel 5058-0800 / 96428-0663

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

Contato via 
WhatsApp
ou telefone

(11) 992717527 ou
(11) 967857561.

Contrata-se 
BarBeiro para 
fazer parte do 

nosso time.
Barbearia

localizada na
Vila Gumercindo/Ipiranga.

Descubra seu amor 
Predestinado (a)
União de Casais

Amarração p/ Amor
Afasta Pessoa Indesejada
Trabalhos Todos os Fins

Fil. Federação BA.
TEL. 5549-0048 
VILA MARIAnA

CARTOMAnTE
TARô & BúzIOS

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça 
de JESUS. Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que 
algum daqueles que recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. 
Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa intersseção perante 
Deus, para que conceda viver e morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja 
concedida a graça especial de (esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave 
Maria, em honra ao Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

MOTORISTA
CAT. D Ou E

P/Reg. Z/S Vila Mascote

Possuir Curso MOPP

Experiência Em carregar/

coletar e entregar.

CV p/ financeiro1@

redcargas.com.br

AnALISTA 
OPERACIOnAL

  P/Reg. Z/S - V. Mascote 
Superior em curso/com-
pleto. Exp. Roteirização, 

Embarques Aéreos
Rotina Operacional em 

Transportadora
CV p/ financeiro1@
redcargas.com.br

AJuDAnTE
DE CARGA

P/Reg. Z/S - Vila Mascote

Ensino Médio Incompleto

Exp. Carga e Descargas, 

Manuseo e Organização, 

Conferência.

CV p/ financeiro1@

redcargas.com.brRegularização de 

imóveis - Empresa 

AVCB - Bombeiro - 

Vigilancia Sanitária - 

Cadan - Anúncios
(011) 3192-2629

9.7133-8346

ALVARÁ DE 
FunCIOnAMEnTO

ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos necessitados
e desamparados, vós que didicastes toda vida ao bem. Vale-me neste

instante de provação, eu vos imploro. Ajudem-me a conseguir esta
graça, em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Rezar com fé a

oração, 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia mandar
publicar e dar um presente a uma criança carente.

Com fé será atendido. G.k.L.O.

Tel: 98686-6226   5071-7071

MEtRÔ pÇA. DA ÁRVORE
CASA tÉRREA

2 minutos do metrô
1 dorm. sala. Coz. WC. A.S..

água e luz separado.
Com fiador ou seguro fiança.FONES: 9 8431-7097

5589-8181c/ proprietário

SOBRADO COMERCIAL
150M DO MEtRÔ pÇA ÁRVORE

5 salas 3 WC, AS, 1 vaga,
edícula c/ 3 cômodos.

Rua Gravi, 41 - chave no 79.
R$ 3.900,00 

JARDIM DA SÁUDE
Quarto, cozinha e banheiro, 

próximo ao Shopping Plaza Sul. 
R$ 600,00

(017) 98110-9767 tIM
(11) 97143-1727 CLARO

SÃO pAULO ZONA SUL
LIGUE: 5071-2020
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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

Na Vila Mariana, curso ensina a fazer móveis de papelão

Saúde e Estética
OdontologiaCasas de Repouso

Cuidadores

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

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

Tratamento com implantes dentários 
em curso de pós-graduação

Local: Bairro Saúde, próximo ao metrô Saúde - Falar com Marli ou Amanda
Telefones: 2359-3561 ou 9 6571-9651

Professores associados
SELECIONAM PACIENTES PARA:

> Cirurgia de implantes sem cortes, sem pontos
e em poucos minutos (Cirurgia Virtual Guiada)

PROCEDIMENTO DE EXTREMO BENEFÍCIO 
PARA OS PACIENTES, MENOS INVASIVO 

E COM EXCELENTE PÓS OPERATÓRIO
Necessário avaliar se há indicação para a técnica

Ligue e agende sua avaliação

Quer anunciar? Ligue: 5072-2020 e 9 8216-2837

Chuva, sol, frio... Como 
cuidar dos cabelos?

De manhã, está 
aquele friozinho, 
garoa, daquelas 
que te deixam com 
o cabelo quebradi-
ço e difícil de ajei-
tar. À tarde sai um 
sol forte e à noite 
precisa encarar 
uma chuva. Não 
é fácil cuidar dos 
cabelos quado se 
mora em São Pau-
lo. Para piorar, ain-
da tem a poluição, 
a falta de tempo. 

Essa situação é comum 
a quem tem cabelos curtos, 
longos, cacheados, lisos, co-
lorizados ou não, com pro-
gressiva ou não. Como evitar 
as pontas duplas, o aspecto 
“desleixado, o quebradiço, a  
falta de brilho e viço? 

A primeira coisa a ter em 
mente é que “cada cabelo uma 
sentença”! Apesar de as difi -
culdades enfrentadas serem 
semelhantes, o cuidado difere 
para cada pessoa, dependen-
do da espessura do fi o, do es-
tilo, dos tratamentos já feitos. 

Sorte nossa que hoje em 
dia há uma infi nidade de pro-
dutos cosméticos que podem 
realmente fazer milagres. 
Mas, qual deles é o ideal? Há 
pomadas, máscaras, cremes, 
óleos. Como evitar gastos 
astronômicos com produtos 
muito bons, mas que por ve-
zes não são os mais adequa-
dos ao nosso tipo de cabelo?O 
ideal é confi ar as dicas a nós, 
especialistas. 

Hidratar em casa é impor-
tante, mas frequentar rotinei-
ramente o salão é essencial 
também. Afinal, muito do 
“frizz”que deixa os cabelos 
volumosos e “desarrumados” 
acontece porque o cabelo 

está sem corte, com pontas 
duplas e quebradiço. Cortar 
e hidratar com regularidade 
evitam problemas com esse 
visual desleixado que pode até 
comprometer sua vida social.

Cabelos coloridos e ali-
sados precisam de atenção 
redobrada. Não basta fazer 
mechas, descolorir e achar 
que o cabelo vai se comportar 
da mesma maneira. Aliás, pro-
gressivas, processos de colorir 
e descolorir, todos devem ser 
feitos com técnicas adequadas 
e produtos de qualidade para 
evitar problemas. 

Cuidados simples podem 
fazer muito bem para o visual 
e até para o bolso!

Rose Inoki & 
Michelle Ceródio
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! #

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

Pode parecer estranho, 
mas móveis de papelão são 
muito resistentes e suportam 
boas cargas. Para melhorar, 
ainda são uma alternativa 
sustentável e barata - além 
de muito criativa, para criar 
móveis diferentes para sua 
casa ou escritório.

Agora, no Sesc Vila Ma-
riana começa um curso para 
ensinar quem quiser montar 
seus próprios móveis e obje-
tos. Começa hoje, dia 6, e vai 
até dia 27 de outubro, com 
encontro sempre às sextas-
-feiras.

O curso de Movelaria de 
Papelão é baseado no tra-
balho da Adaptive Design 

A s s o c i a -
tion (ADA), 
instituição 
pró-acessi-
bilidade de 
Nova York, 
e  preten-
de ensinar 
os partici-
p a n t e s  a 
c o n s t r u i r 
m ó v e i s 
adaptados 
utilizando o papelão como 
principal matéria prima.

A partir de casos reais 
apresentados no começo do 
curso, os participantes serão 
instigados a pensar a solução 
e produzi-la, com a intenção 
de sair do curso com um 
móvel de papelão que se con-

f i g u r a r á 
como uma 
tecnologia 
assistiva de 
baixo cus-
to e open 
source. 

O  p r o -
grama do 
c u r s o  v a i 
abordar a 
versatilida-
de do pa-

pelão, exemplos de mobílias 
acessíveis já construídas a 
partir do trabalho com o 
papelão e a parte prática 
de construir um móvel em 
conjunto. O curso acontece 
às sextas, por apenas duas 
horas: das 15h às 17h.

As aulas serão ministra-

das por Gui Bueno, formado 
em Midialogia pela Unicamp 
e mestre em Design de Mí-
dias Educativas Digitais pela 
New York University (NYU). 
Tem como pesquisa os apli-
cativos móveis de ensino de 
idiomas, além de trabalhar 
no aplicativo LanguageBug, 
ainda em desenvolvimento.

O curso Movelaria de Pa-
pelão: Construindo a Acessi-
bilidade acontce no Espaço 

•BELEZA

de Tecnologias e Artes, 3º 
Andar - Torre A, do Sesc Vila 
Mariana. Não recomendado 
para menores de 16 anos

O curso é grátis e as inscri-

ções devem ser feitas na Cen-
tral de Atendimento (Piso Su-
perior – Torre A. O Sesc Vila 
Mariana fi ca na  Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.
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•ACONTECE

Grupo Tapa chega ao Teatro João Caetano com “As Criadas”
•CULTURA

“Uma conversa do incons-
ciente”. É assim que o diretor 
Eduardo Tolentino de Araújo 
define a montagem do Grupo 
Tapa de “As Criadas”, texto 
do dramaturgo francês Jean 
Genet. O espetáculo surgiu 
de uma vontade de encenar a 
obra de um autor com o qual 
o grupo, em seus mais de 40 
anos de existência, nunca tives-
se trabalhado antes. O outro 
pré-requisito era que o escritor 

fosse provocador. O resultado, 
que traz uma leitura não literal 
do texto de Genet, pode ser 
conferido no Teatro João Caeta-
no a partir de hoje, dia 6.

A trama conta a história 
de duas criadas, interpretadas 
por Clara Carvalho e Mariana 
Muniz, que, na ausência da pa-
troa, fantasiam um plano para 
assassiná-la. Para o diretor, as 
personagens não representam 
criadas reais. “A peça toda é 

uma metáfora sobre poder”, 
explica. “Não é um texto sobre 
relações trabalhistas”. As duas 
personagens representam, na 
visão do diretor, uma relação 
de dominação, reproduzindo 
os mecanismos sociais de qual-
quer relação interpessoal em 
que exista alguém dominando 
alguém. “No Genet, sempre há 
um poder maior que o outro”, 
complementa o diretor, exem-
plifi cando que a Patroa (Emilia 

Rey) também é uma persona-
gem submissa a alguém – no 
caso, ao seu amante.

Janelas que, na verdade, 
são espelhos; escadas que não 
chegam a lugar algum; vestidos 
que são meros pedaços de pano. 
Esses são alguns dos elementos 
cênicos que compõem o que 
Tolentino chama de “jogo surre-
alista”, em uma abordagem que 
entra em uma esfera abstrata, do 
subconsciente. “O espetáculo é 

um jogo de espelhos infi nitos em 
que uma personagem se passa 
pela outra que se passa pela ou-
tra”, afi rma o diretor. “Até que 
chega uma cena em que uma vira 
as três”, conclui. 

Serviço: Teatro João Caeta-
no. Rua Borges Lagoa, 650, Vila 
Clementino. Próximo da estação 
Santa Cruz do metrô. Zona Sul. 
| tel. 5573-3774 e 5549-1744. De 
6 a 29. 6ª e sáb., 21h. Dom., 19h. 
| 90 min. +14 anos. R$ 20

Palestra grátis vai 
abordar a luxúria

No dia 14, às 10h, a tera-
peuta comportamental Luci 
Gameiro vai comandar a pales-
tra sobre a Luxúria no Atitude 
de Viver.  Palestrante motiva-
cional, Luci é também cola-
boradora do programa Você 
Bonita da TV Gazeta há mais 
de cinco anos. Para participar 
do encontro, basta doar dois 
quilos de alimento não pere-
cível na entrada. O Atitude de 
Viver fi ca no Largo Ana Rosa, 
29, conjunto 102, ao lado da 
estação Ana Rosa do metrô. 
Informações: 5083-8535. Site: 
atitudedeviver.com.br

Ioga grátis 
na Vila Mariana 

O Sesc Vila Mariana ofere-
ce prática gratuita de Yoga aos 
domingos, às 10h. Os encon-
tros acontecem na Sala Corpo 
& Artes, 6º andar – Torre B e 
vão até 10 de dezembro. As 
atividade serão orientadas 
pelos instrutores do Sesc e a 
participação não requer inscri-
ção prévia. A prática indiana 
é indicada para pessoas que 
buscam equilíbrio, por meio 
de exercícios de respiração e 
posturas, mesclando tonici-
dade e relaxamento, aliado a 
meditação. Rua Pelotas, 141. 
Informações: 5080-3000.

Reunião CONSEG 
Campo Belo

Na segunda, 9, às 19h acon-
tece mais uma reunião do Con-
seg Campo Belo. O conselho 
atende a região do 27 º Distrito 
Policial, responsável por trecho 
do Planalto Paulista – entre as 
avenidas Irerê e Bandeirantes. 
O encontro será no Colégio San-
tos Anjos, Av. Iraí, 1330 – Planal-
to Paulista, entrada pela Al. Dos 
Guainumbis. A participação é 
aberta a qualquer interessado, 
para fazer denúncias ou deba-
ter problemas de segurança 
do bairro

Bazar da AFAI
 Neste sábado, 7, das 9h 

às 13h,  a AFAI promove seu 
tradicional Bazar Benefi cente, 
em prol da manutenção do 
Centro Dia do Idoso. O bazar 
oferece roupas novas (adulto 
e infantil) e semi-novas, calça-
dos, utensílios e brinquedos a 
partir de R$ 1,00. A AFAI fi ca 
na Rua Dr. Samuel Porto,299 
- Saúde. Fone 2532-3803

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 6 
de outubro, Operação  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
as ruas contidas no hexágono: 
Av. Pedro Alvares Cabral, Av. 
IV Centenário, Av. República 
do Líbano, Av. Helio Pelegrino, 
Av. Santo Amaro, Av. Brigadei-
ro Luis Antonio.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 7 
de outubro, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  per-
correrão diversas vias dos 
bairros de Vila Fachini, Vila 
do Encontro e algumas ruas 
de Americanópolis. O Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, 
móveis velhos, eletrodomés-
ticos quebrados, pneus, gar-
rafas, colchões, etc.

Instituto Gabi 
arrecada brinquedos

O Instituto Gabi, Núcleo de 
Apoio às Inclusão da Pessoa 
com Defi ciência, possui uma 
brinquedoteca que necessita 
de doações constantes de 
brinquedos novos e usados, 
em bom estado Contato: 
5564-7709/5563-1566. Rua 
Gustavo da Silveira, 128 – Vila 
Santa Catarina. 


