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Congonhas fi ca fora 
da lista de concessões

Mirandópolis terá “vizinhança solidária”

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: rodovia dos 
Imigrante só surgiu em 1976

Feijoada caprichadíssima é 
destaque em boteco dentro 
do Shopping Plaza Sul

Consultorias indepen-
dentes mostraram que o 
Aeroporto de Congonhas 
gera receitas importantes 
para a Infraero e que, sem 
estes recursos, a estabi-

lidade da empresa seria 
comprometida. Depois 
de analisar estes dados, o 
Ministério dos Transpor-
tes, Portos e Aviação Civil 
decidiu retirar o segundo 

maior aeroporto do país 
da lista de concessões 
oferecidas à iniciativa 
privada, que foi divulga-
da esta semana pelo go-
verno federal. P����� 3
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5062-1691 R. Sta. Cruz, 2094
Ipiranga

Moradores de Miran-
dópolis lotaram o salão 
da Igreja Santa Rita de 
Cássia para ouvir poli-
ciais militares explicando 
como funciona o progra-
ma de Vizinhança Soli-
dária. A ideia central é 
que a própria comuni-
dade se una para evitar 
ocorrências criminais 
cotidianas, com alertas 
e atenção mútua, for-
mando grupos de comu-
nicação por WhatsApp e 
em redes sociais, além 
de manter contato cons-
tante e estreito com a 
Polícia Militar. Os pri-
meiros bolsões devem 
ser formados na região 
entre a própria paróquia 
a estação Praça da Árvo-
re do Metrô. P����� 4

CONTABILIDADE
REDUZA EM 35%
SUA MENSALIDADE

CONSULTE-NOS
SEM COMPROMISSO

5575-6159 - Whats: 9 9241-9449
www.djrcontabilidade.com.br

Rua Primeiro de Janeiro, 129
próximo do metrô Santa Cruz

Revolucionando 
o conceito 
de beleza

Rua: Caramuru,431 
* Praça da Árvore 
@cutscolor

AGENDE SEU HORÁRIO:

2640-3660

*Aplicação em parede

*Decoração de Ambiente

Rua Santa Cruz, 573 - Saúde - 04121-000 próximo ao    Santa Cruz
www.facinos.com.br Revenda: (11)5539-3177 

Revestimento em Parede

Consumidor:      2823-7222(11)
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A Magia do A Magia do A Magia do A Magia do 
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& Decoração

Apreensões de 
drogas marcaram 
mês de outubro

Seis das sete mais ex-
pressivas ações policiais 
no Jabaquara durante o 
mês foram relacionadas a 
apreensões de drogas. Em 
uma delas, a ROTA seguiu 
denúncia anônima que le-
vou a um homem dirigindo 
um kadett, na Marginal 
Pinheiros, repleto de dro-
gas. Depois de confessar 

fazer parte de uma facção 
criminosa, o homem ainda 
levou os policiais até uma 
base onde eram prepara-
das as drogas, na Avenida 
Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, onde fo-
ram encontradas mais por-
ções de diferente entorpe-
centes, totalizando quase 
20 mil delas . P����� 5
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•TURISMO E LAZER

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 

Estudantes do Liceu Pasteur 
desvendam Ciências em Feira

•EDUCAÇÃO

Ciências exatas ou bio-
médicas podem parecer 
difíceis ou distantes do co-
tidiano dos jovens. Mas, se 
a escola aceita o desafi o de 
mostrar que tudo está mais 
perto do que se imagina, o 
interesse surge com facili-
dade. A Feira de Ciências do 
Liceu Pasteur, que acontece 
todos os anos, é uma prova 
de que conhecimento é 
sempre uma descoberta 
incrível. 

Os aromas que nos tra-
zem sensações diversas, por 
exemplo, foram estudados por 
crianças do Ensino Fundamen-
tal I. Eles trabalharam ainda 
com plantas, aves, fi zeram es-
tudos sobre o corpo humano. 

Também pode ser instigan-
te aprender sobre as desco-
bertas feitas por grandes cien-
tistas do passado. Os alunos 
do Fundamental II do Liceu 
Pasteur conheceram os estu-
dos de Louis Pasteur, Albert 
Einistein, Marie Curie, Galileu 
Galilei, Isaac Newton, Gregor 
Mendel, Charles Darwin e Mi-
chael Faraday e puderam en-
tender melhor como a ciência 
modificou a vida no planeta 
nas últimas décadas, em temas 
como antibióticos, venenos, so-
ros, vacinas, vaca, leite, fobias, 
sentidos humanos e sistema 
nervoso central.

“Os trabalhos que apre-
sentaram diferentes cientistas 
e a contribuição que cada um 
deles trouxe para nossas vi-
das foram muito importantes 
para mostrar como a busca da 
compreensão de diferentes 
fenômenos acaba abrindo um 
grande leque de aplicações prá-
ticas”, aponta Stella Palmisano, 
diretora pedagógica do Liceu.

Já as turmas do Ensino Mé-
dio, prestes a decidir seu futuro 
profissional, encararam dife-
rentes perspectivas sobre a lo-
comoção humano, abordando 
temas como caminhos, meios 
de transporte, engarrafamen-
tos, acidentes e Ética e Cida-
dania no trânsito. “A questão 
do trânsito é muito atual, em 
um momento em que o mun-
do busca formas alternativas 
de deslocamento de forma a 
reduzir a poluição, aumentar a 
segurança e melhorar nossas 
vidas”, diz Palmisano.

As famílias e visitantes pu-
deram passear pelas salas de 
aula onde estavam montados 
os estandes de alunos e ter 
acesso às mesmas descober-
tas. Puderam fazer perguntas, 
observações e, eventualmente, 
participar das experiências.

 “A feira permite que nossos 
alunos vejam na prática fenô-
menos estudados nas salas de 
aula. Mesmo os alunos de Ensi-
no Médio, que já têm três aulas 
de Laboratório todas as sema-
nas, têm na Feira uma oportuni-
dade de se aprofundarem ainda 
mais em determinados temas”, 
diz a diretora pedagógica. 

O evento também permite 

que os alunos correlacionem as 
diferentes disciplinas e conteú-
dos abordados em sala de aula. 
“A interdisciplinaridade apare-
ce em muitas ocasiões, como, 
por exemplo, quando são apre-
sentadas questões como Ética 
e Saúde dentro do tema Trân-
sito, ou quando são apresen-
tados os contextos históricos 
em que aconteceram alguns 
dos mais importantes avanços 
científicos”, complementa.

Para ela, o prazer de traba-
lhar em equipe aliado à reper-
cussão da apresentação dos 
projetos na Feira transformam 
o evento em um reconhecimen-
to de toda trajetória dos estu-
dos ao longo do ano. “A Feira 
ajuda a consolidar nos alunos o 
conhecimento apresentado em 
salas de aula e a criar uma com-
preensão dos seus efeitos prá-
ticos. Além disso, ela também 
desenvolve uma série de Com-
petências como se organizar 
para trabalhar em equipe, pes-
quisar um tema, criar um espa-
ço para apresentar os trabalhos 
e falar em público”, conclui,

O Liceu Pasteur fi ca na Rua 
Mairinque, 256 - Vila Mariana. 
Telefone: 2344-9000. Saiba 
mais em: liceupasteur.com.br

São Paulo Expo tem Adventures Fair
Quem curte aventuras e 

lazer tem um bom programa 
na região do Jabaquara neste 
fim de semana. O São Paulo 
Expo vai sediar a Adventure 
Sports Fair, evento do turismo 
de aventura que este ano traz 
várias novidades e experiências 
únicas.  Um circuito de Arvoris-
mo e uma Parede de Escalada 
de 7,5 metros estão entre as 
atrações do evento. Também 
vai haver uma pista SnowBo-
ard & Ski, com 35 metros de 
largura, para quem quiser expe-
rimentar - ou aperfeiçoar - suas 
habilidades em pista de neve. 

Já os amantes de esportes 
aquáticos poderão aproveitar 
o famoso Tanque de Mergulho, 
preenchido com 32 mil litros de 
água aquecida e tratada com 
ozônio para uma experiência 
com cilindro de oxigênio; ha-
verá também uma Piscina de 
Remada de 90m3 para as prá-
ticas de caiaque e de stand up 
paddle, com destaque para a 
disponibilidade de uma prancha 
transparente da CR Acrílicos, 
que reproduz a sensação de 
ver o fundo do mar durante a 
atividade.

Outra atração inédita será 
o Simulador de Surf Indoor, 
que movimenta a água em 
sentido contrário ao visitante 
a até 36km por hora e permite 
a sensação de estar surfando 
em uma onda de verdade. Os 
visitantes podem curtir ainda 
aquela sensação de frio na bar-
riga com o quickJump, a nova 
opção da feira que proporciona 
uma sensação real de queda 
livre, seguida de desaceleração 
e aterrissagem controlada.

A Adventure Sports Fair 
também tem opções para quem 
deseja curtir a área externa do 
São Paulo Expo. A Treme Terra, 
que começou oferecendo equi-
pamentos para treinamento de 
soldados e atualmente é uma 

das revendedoras de produ-
tos outdoor multimarcas para 
aventureiros, também trará 
parte da sua frota laranja para 
a feira. Criado e produzido por 
Boby, agricultor de Cosmopólis 
(SP), o maior triciclo do Brasil 
circulará pela área externa do 
São Paulo Expo. A máquina 
de 3,05m de altura, 2,8m de 
largura e 6,4 metros de com-
primento pesa em torno de 5 
toneladas e irá surpreender os 
visitantes.

Trânsito 
A Companhia de Engenharia 

de Tráfego (CET) vai monitorar 
o trânsito nas imediações do 

São Paulo Expo  até domingo 
(29/10), sempre das 10h00 às 
22h00. Além da “Adventure 
Sports Fair 2017”, o centro de 
exposições também estará 
sediando a “Expo Elevate Brasil 
– JEUNESSE” e  

O São Paulo Expo fica na 
Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 
(sentido São Paulo), junto ao 
Viaduto Mateus Torloni, na Água 
Funda. A CET infomrou que, 
caso necessário, serão adotadas 
medidas operacionais pelos 
Agentes da CET, englobando 
bloqueios e alterações de circu-
lação no Viaduto Mateus Torloni 
e suas alças de acesso.
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 6

O córrego do Ipiranga, 
aquele citado no Hino Nacio-
nal Brasileiro, formava uma 
grande várzea ao longo das 
atuais avenidas Ricardo Jafet 
e Abraão de Moraes, ao lon-
go da primeira metade do sé-
culo XX no Jabaquara.  A foto 
acima, da década de 1930 dá 
uma noção de toda essa re-
gião, que era brejo em alguns 
trechos, mata em outros. 

A Cidade Vargas, bairro no 
Jabaquara atualmente lindei-
ro à Rodovia dos Imigrantes, 
fi cava ao lado do Parque do 
Estado. Crianças do bairro 
brincavam nas várzeas, adul-
tos faziam passeios, o ronco 
dos bugios era muito mais 
forte e presente do que hoje. 
A fauna ainda resiste no Par-
que, mas hoje a existência da 
Rodovia cria uma distância 
maior da população, sem fa-
lar nos outros equipamentos 
públicos e particulares no 
meio do caminho, como o 
Centro Paralímpico Brasileiro, 

o centro de convenções São 
Paulo Expo, uma delegacia e 
o Centro de Integração Casa 
da Cidadania. 

A Rodovia dos Imigrantes 
só começou a ser construída 
em janeiro de 1974, quando 
a Rodovia Anchieta já indica-
va saturação. O projeto era 
ousado e previa elevados em 
diversos trechos, túneis que 
atravessam as montanhas da 
Serra do Mar.

Em dois anos a obra foi 
concluída e entregue, mas 
apenas com uma de suas pis-
tas no trecho mais sinuoso. 
Só em 2002 é que foi feita a 
pista descendente , depois 
que houve concessão da ope-
racionalização da estrada. 

O Jabaquara, aliás, sem-
pre teve uma forte relação 
com os caminhos que levam 
ao mar. Historiadores afir-
mam que o nome “Ressaca” 
que representou ruas, cór-
regos e até a casa de pau a 
pique que resiste até hoje no 

bairro vem provavelmente do 
fato de a região ser a primeira 
que os desbravadores encon-
travam após enfrentarem as 
serras, nos primeiros séculos 
da história paulistana. 

No bairro de Americanó-
polis, até hoje existe uma 
rua chamada “Estrada Antiga 
do Mar”. De acordo com o 
Departamento de Patrimônio 
Histórico (DPH), da Secretaria 
Municipal de Cultura, os an-
tigos caminhos que ligavam 
São Paulo ao litoral foram, 
através do tempo, sendo 
absorvidos pela rápida urba-
nização da cidade, e que isso 
por sua vez dificulta hoje a 
recuperação desses traçados 
na malha viária, o nome da 
via é mantido justamente 
porque contribui para com 
a preservação da memória 
paulistana.

Na foto acima, também é 
possível ver a antiga Siderúr-
gia Aliperti. Mas, este é outro 
capítulo da história local...

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

Concessão de Congonhas é 
reavaliada pelo governo federal

•EDUCAÇÃO

A concessão de bens e em-
presas públicas à iniciativa pri-
vada geralmente ocorre sob o 
argumento de que haverá me-
nos custos aos cofres públicos. 
Mais: quando se avalia que a 
manutenção do bem será mais 
efetiva por empresa especia-
lizada na área. Mas, e quando 
este patrimônio é responsável 
por importantes receitas? A dis-
cussão tem vindo à tona com a 
situação do Aeroporto de Con-
gonhas, na zona sul paulistana.

Na semana passada, o Mi-
nistério dos Transportes, Por-
tos e Aviação Civil divulgou 
nota admitindo que o governo 
reavaliava manter os planos 
de leiloar no próximo ano a 
concessão do Aeroporto. Aná-
lises de consultorias indepen-
dentes e estudos da aviação 
civil mostravam, segundo o 
ministério, que a concessão 
de Congonhas, um aeroporto 
gerador de receitas, poderia 
prejudicar a sustentabilidade 
da Infraero.

 Esta semana, foi anuncia-
do o  Programa Nacional de 
Desestatização, por meio do 
Decreto 9.180/17 assinado pelo 
presidente Michel Temer, qua-
lifi cando 13 aeroportos do país 
para integrarem o Programa 
de Parcerias de Investimentos 
(PPI), mas Congonhas ficou 
realmente fora.

Em julho, o governo anun-
ciou 57 projetos de concessões 
e privatizações de empresas 
públicas, entres eles 14 aero-
portos – incluindo o de Congo-
nhas, segundo maior do país, 
com movimento de 21 milhões 
de passageiros por ano. Con-
gonhas, no entanto, fi cou fora 
da lista publicada na última 

quarta, 25, no Diário Oficial.
“Dessa forma, os outros 

aeroportos do Sistema Infrae-
ro do país poderiam ser invia-
bilizados. Diante disso, o go-
verno reavalia a concessão de 
Congonhas seguindo, única 
e exclusivamente, argumen-
tação técnico financeira do 
ministério, sem interferências 
políticas externas”, informou 
o ministério.

O aeroporto é o mais ren-
tável sob o comando da Infra-
ero. Em agosto, Congonhas foi 
incluído no programa de con-
cessões por pressão da área 
econômica, que pretende ar-
recadar R$ 6 bilhões em taxas 
de outorga no próximo ano.

A previsão do governo era 
de que o edital com as regras 
para o leilão do aeroporto 
fossem publicadas no terceiro 
trimestre de 2018 e a realiza-
ção do certame no quarto 
trimestre.

Além de Congonhas, o 
governo havia anunciado a 
concessão de outros 13 aero-
portos que seriam licitados 
em blocos: Maceió (AL), João 
Pessoa (PB), Aracaju (SE), 
Juazeiro do Norte (CE), Cam-
pina Grande (PB), Recife (PE), 
Várzea Grande (MT), Ron-
donópolis (MT), Sinop (MT), 
Alta-Floresta (MT), Barra do 
Garças (MT), Vitória (ES) e 
Macaé (RJ).

Congonhas é o segundo mais movimentado aeropor-
to do país e gera receitas importantes para a susten-

tabiliade da Infraero, afi rma ministério

Foto: Acervo Jornal SP Zona Sul

Até o fi nal da década de 1970, 
Imigrantes nem existia

* Site construído com pesquisa histórica do jornal SP Zona Sul e patrocínio da 
Escola Nossa Senhora das Graças, prestes a completar 60 anos no bairro
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Mirandópolis se organiza para 
criar “vizinhança solidária”

•COMUNIDADE

Foto: Henrique Sonego

MATRÍCULAS ABERTAS PARA 2018. 

A TRADIÇÃO
NO ENSINO
ESTÁ AQUI.

Giacomo Marramao fala sobre 
globalização na Vila Clementino

•CULTURA

A Cátedra Edward Saïd de 
Estudos da Contemporaneida-
de, uma parceria entre a Uni-
versidade Federal de São Paulo 
- Unifesp e o Instituto da Cultura 
Árabe - ICArabe, promoverá na 
próxima segunda-feira, dia 30 
de outubro, às 17h, uma palestra 
com o professor de Filosofia Po-
lítica na Universidade de Roma 
III, Giacomo Marramao. 

O encontro, que será re-
alizado no Anfiteatro Leitão 
da Cunha, da Unifesp, em São 
Paulo, é parte do Ciclo de De-
bates “O Oriente: Identidades 
e Idealizações”, que a Cátedra 
vem promovendo. O intelectual 
abordará o tema “Passagem 
ao Ocidente”. Esta será a única 
apresentação de Giacomo Mar-
ramao na capital paulista.

O encontro visa a analisar 
os conceitos de Oriente e Oci-
dente segundo seus trânsitos 
históricos, considerando-os 
como categorias históricas 
e geopolíticas, ideológicas e 
religiosas, à luz da Globaliza-
ção e do cruzamento de suas 
alteridades, na passagem do 
pluralismo dos interesses ao 
pluralismo das identidades.

Giacomo Marramao é tam-
bém diretor da Fundação Lelio 
Basso, membro do Colégio In-
ternacional de Filosofia em Paris 
e possui diversos livros e artigos 
publicados em todo o mundo.

Sobre o ICArabe
O Instituto da Cultura Ára-

be, baseado em São Paulo, 
Brasil, é uma entidade civil, 
autônoma, laica, de caráter 

científico e cultural. Visa inte-
grar, estudar e promover as 
várias formas de expressão 
da cultura árabe, antigas e 
contemporâneas, e encorajar 
o reconhecimento de sua pre-
sença na sociedade brasileira. 
Está aberto à participação de 
todos os que acreditam ser 
premente assegurar o respeito 
às diferenças.

 Serviço
Palestra com Giacomo Mar-

ramao: dia 30 de outubro, às 
17h.  Anfiteatro Leitão da Cunha 
- Rua Botucatu, 720 - Vila Cle-
mentino . Entrada franca Ins-
crições até dia 30 de outubro 
pela internet. No site jornalzo-
nasul.com.br é possível clicar 
diretamente no link para as 
inscrições.

A reunião para discutir a 
implantação do programa Vizi-
nhança Solidária em Mirandó-
polis foi um sucesso. O salão 
paroquial da Igreja Santa Rita 
de Cássia ficou lotado de mo-
radores do bairro, interessados 
em ouvir os policiais militares da 
região explicando como funcio-
na o programa.

A ideia é simples: sob orien-
tação e com apoio da Polícia 
Militar, os moradores se organi-
zam e passam a manter contato 
constante para mutuamente 
contribuir na vigilância e cuida-
dos com o bairro e com os vizi-
nhos. Diversas ferramentas são 
usadas, como a formação de 
grupos de WhatsApp e comuni-
dades em redes sociais para que 
o contato seja constante.

A Polícia promove encontros 
constantes e, além de dar dicas 

de postura preventiva por parte 
dos moradores, ainda estabe-
lece contato com a população 
para ouvir denúncias e conhecer 
os hábitos da comunidade.

A Polícia também participa 
dos grupos de WhatsApp e 
deixa um telefone à disposição 
para emergências. Várias orien-
tações específicas para mora-

dores de condomínios ou casas 
são igualmente transmitidos 
nos encontros.

Outros bairros da Zona Sul, 
como Jardim da Saúde, Jardim 
Aeroporto e Planalto Paulista 
também estão implantando o 
programa Vizinhança Solidária, 
para evitar ocorrências crimi-
nais.

Comunidade Mauro recebeu “Bairro Lindo”
Foi na Comunidade Mauro 

I, localizada no final da Avenida 
José Maria Whitaker, que a Pre-
feitura Regional de Vila Mariana 
desenvolveu a mais recente 
edição do programa “Faça Seu 
Bairro Lindo”. Além de ações de 
zeladoria urbana, também hou-
ve atividades culturais, lanche 
para a população, sorteio de 
duas bicicletas e a implantação 
de uma “Academia da Terceira 
Idade”, no Beco da Cultura.  A 
ação aconteceu no sábado pas-
sado, dia 21. 

Entre os serviços de zela-
doria, houve poda de árvores, 
limpeza e varrição das ruas, pin-
tura de guias, limpeza de boca 
de lobo, remoção de entulho e 
tapa-buraco. 

O prefeito regional, Benê 

Mascarenhas, também “colo-
cou a mão na massa” e parti-
cipou diretamente de alguns 
serviços, como a limpeza de 
bocas de lobo.

Segundo a PR Vila Mariana, 
alguns muros foram pintados 
de branco para apagar as picha-
ções e dar claridade às vielas da 
comunidade e algumas paredes 

foram rebocadas, com apoio da 
Bostik/Fortaleza, que sorteou 
duas bicicletas. Os ganhadores 
foram o Douglas, de 15 anos, e 
o Gustavo, de 12 anos.

O “café da manhã do Bairro 
Lindo” teve apoio de comer-
ciantes e feirante da região. 
Uma igreja levou para a comu-
nidade um teatro infantil.

Foto: Divulgação/PR Vila Mariana
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Em uma única ação, Rota encontra 
mais de 18 mil porções de drogas

Seis grandes ocorrências 
marcaram outubro no Jabaqua-
ra, com apreensões de drogas 
em diferentes pontos da região 
do Jabaquara. 

Em uma das ações policiais, 
foi encontrado um laboratório 
de processamento de drogas 
na Avenida Engenheiro Arman-
do de Arruda Pereira. 

Os policiais também fl agra-
ram diversos homens portando 
grande quantidade de drogas 
em diferentes ocasiões.

Rua Nelson Fernandes
No início do mês, a Polícia 

Civil prendeu um pintor, de 33 
anos, pelo transporte de 31,5 
quilos de maconha, divididos 
em 26 tijolos, na Rua Nelson 
Fernandes. 

O fl agrante foi realizado por 
agentes da Delegacia de Inves-
tigações sobre Entorpecentes 
(Dise) de Osasco, após averi-
guação de denúncia anônima 
sobre a entrega de drogas em 
um bar, atrás do Terminal Jaba-
quara. Segundo a informação, 
o entorpecente seria distribuí-
do em Osasco.

No local indicado, os po-
liciais ficaram de campana e 
viram o suspeito, que estava 
em liberdade condicional, en-
trando em um bar. Ele ficou 
alguns minutos no comércio 
e saiu para mexer em um do 
Renault Clio prata. Após retor-
nar ao bar, os agentes fi zeram 
a abordagem e localizaram a 
chave do veículo.

Em revista ao carro, den-
tro de uma caixa de papelão 
encontrada no porta-malas, 
foram apreendidos os 26 tijolos 
de maconha. O detido afi rmou 

que entregaria as drogas a um 
homem no local.

O pintor foi encaminhado 
à Dise de Osasco e responderá 
por tráfi co de drogas. Os tijolos 
de maconha foram levados ao 
Instituto de Criminalística (IC) 
que confi rmo a substância.

Rua Alba
Na madrugada seguinte, a 

Polícia Militar apreendeu 359 
porções de drogas e nove fras-
cos de lança-perfume com um 
homem. O suspeito foi aborda-
do por uma equipe do 3º Bata-
lhão Metropolitano durante pa-
trulhamento na Rua Alba, preso 
e encaminhado ao 16º Distrito 
Policial (Vila Clementino). O 
lança-perfume, 191 pedras de 
crack, 94 pinos de cocaína e 84 
papelotes de maconha foram 
recolhidos e periciados pelo 
Instituto de Criminalística (IC).

Laboratório
Outra ação aconteceu na 

Marginal Tietê, onde a Polícia 
Militar prendeu um homem 
de 36 anos que transportava 
drogas, mas acabou levan-
do também ao Jabaquara. Na 
ação, foram apreendidas 18.485 
porções de entorpecentes. Foi 
com a ajuda de uma denúncia 
anônima que equipes das Ron-
das Ostensivas Tobias de Aguiar 
(Rota) descobriram o objetivo 
e o trajeto do criminoso, que 
utilizava um Kadett branco para 
se deslocar do norte ao sul da 
cidade. Os policiais montaram 
um esquema intensivo de pa-
trulhamento e conseguiram 
encontrar o carro e abordar o 
homem na Marginal, na altura 
da Ponte da Casa Verde. Ele 
estava com cinco tijolos de ma-

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

conha e um de cocaína.
Detido em flagrante, ele 

confessou o crime e revelou ser 
membro de uma facção desde 
2013, quando cumpria pena em 
um presídio do interior do Es-
tado de São Paulo. Ele levou os 
policiais até uma base que ser-
via para o preparo das drogas.

Essa base funcionava na 
Avenida Engenheiro Armando 
de Arruda Pereira e lá foram 
encontradas mais porções com 
15,1 quilos de cocaína, 1,9 kg 
de maconha e 900 gramas de 
crack, além de embalagens 
vazias e R$ 3.230. Dois celulares 
e anotações sobre a venda de 
drogas também foram locali-
zados e apreendidos e serão 
periciados pelo Instituto de 
Criminalística (IC). O suspeito 
foi indiciado por tráfi co e o caso 
foi registrado no 97º Distrito 
Policial (Americanópolis).

Rua Marjorie
Por fi m, a manhã do último 

domingo (22), a Polícia Militar 
prendeu um rapaz, de 25 anos, 
encontrado com 132 unidades 
de cocaína, maconha e crack, 

na Rua Marjorie, também no 
Jabaquara. O fl agrante foi re-
alizado por uma equipe da 2ª 
Companhia do 3º Batalhão de 
Polícia Militar Metropolitano 
(BPM/M). Durante patrulha-
mento, o rapaz, que estava 
falando ao celular, viu a viatura 
e iniciou tentativa de fuga, mas 
acabou abordado.

Em revista, foram localiza-
dos dentro de uma sacola que 
o jovem levava, 89 pedras de 
crack, 29 unidades de maconha 
e 14 pinos de cocaína. Além das 
drogas, o celular do suspeito 
também foi apreendido.

Encaminhado ao 26º Distri-
to Policial (Sacomã), o rapaz 
responderá por tráfi co de dro-
gas e localização/apreensão 
de objeto. Os entorpecentes 
foram encaminhados ao Insti-
tuto de Criminalística (IC), que 
confirmou a ilegalidade das 
substâncias.

Atualmente, é possível fazer 
denúncias por telefone (181) ou 
mesmo pela internet. Confi ra o 
link em nosso site: jornalzona-
sul.com.br

AGORA, TAMBÉM  
COM ENSINO MÉDIO

VESPERTINO

R$ 
746,91*

MÊS

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

Renovação Jr.
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

5073-5231       RENOVACAO.COM.BR

fortes e eficientes, da formação ao resultado.

I N F A N T I L  -  F U N D A M E N T A L  -  M É D I O

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO RENOVAÇÃO

A MELHOR PREPARAÇÃO PARA
AS MELHORES UNIVERSIDADES!

AGORA, TAMBÉM  
COM ENSINO MÉDIO

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO RENOVAÇÃO

* VALOR DO CURSO DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO, NÃO INCLUÍDAS AS DESPESAS COM O MATERIAL DIDÁTICO

•MEIO AMBIENTE

A Figueira das Lágrimas é 
considerada a árvore mais anti-
ga da cidade de São Paulo e fi ca 
no Ipiranga. Recentemente, 
a árvore foi “clonada” e este 
segundo exemplar foi plantado 
no Parque Ibirapuera. 

Esta história serve de ponto 
de partida para o debate “O 
Caso da Figueira Centenária 
e a Biotecnologia aplicada à 
Conservação de espécies arbó-
reas”, que será promovido pela 
UMAPAZ na próxima semana. 

A participação é gratuita e 
aberta a qualquer interessado 
e a inscrição deve ser feita an-
tecipadamente no site da uma-
paz: www.prefeitura.sp.gov.br/
umapaz. No site jornalzonasul.
com.br é possível encontrar link 
direto para o formulário.

Na palestra, serão apresen-
tadas técnicas biotecnológi-

cas atualmente utilizadas para 
conservação ex situ de espé-
cies fl orestais, utilizando como 
exemplo o caso do pinheiro 
brasileiro. Além disso, serão 
apresentadas as estratégias 
utilizadas para a clonagem da 
fi gueira das lagrimas,.

A facilitação caberá ao Dr. 
André Luis Wendt dos Santos, 
jovem Pesquisador FAPESP do 
Departamento de Botânica da 
USP, Laboratório de Biologia 
Celular de Plantas (BIOCEL/IB/
USP) e coordenação pelas  Bió-
logas Ana Maria Brischi e Linda 
Lacerda da Silva - Professoras 
da Escola Municipal de Jardina-
gem - UMAPAZ-1

Será no dia 31, terça, das 14h 
às 16h30, na sede da UMAPAZ 
– Parque Ibirapuera. Av. Quarto 
Centenário, 1268, com entrada 
pelo Portão 7A.

Figueira centenária 
será tema de debate
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Desde 1969 respeitando seu paladar

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

DELICIOSAS 
NOVIDADES

EXPERIMENTE!!! 
DELICIOSAS
NOVIDADES

/osnirhamburger

Rosbife 
na Ciabatta

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!!!

Festival de costelinha suína ao barbecue
A Ceci Grelhados está 

comemorando mais um 
ano de sucesso no Planal-
to Paulista. E, para festejar, 
está com uma promo-
ção especial: o Festival 
de Costelinha Suina ao 
Barbecue

Prato muito consumido 
nos Estados Unidos e Aus-
trália, a Costelinha Suína 
está cada vez mais popu-
lar no Brasil. 

“Também temos tido 
muitos pedidos de incluir a 
costelinha entre as carnes 
oferecidas em churras-
cos”, conta Valdir Queiroz, 
proprietário da Ceci Gre-
lhados. 

A casa já conquistou 
fama na promoção de 
eventos. Atende em festas 
particulares ou de em-

presas, organizando tudo 
para que os anfitriões não 
tenham trabalho nenhum.

Há diferentes alterna-
tivas de pacotes e cada 
um decide que serviços e 
produtos fazem parte do 
pacote - das guarnições 
às carnes; das bebidas 
ao gelo; do número de 
funcionários (churrasquei-
ro, garçons, copeiras) aos 
acessórios (mesas, guar-
danapos, copos, talheres, 
travessas...). 

A descrição de cada 
pacote e sua adequação 
ao número de convida-
dos pode ser consultada 
no site www.cecigrelha-
dos.com.br. 

Há, por exemplo, fes-
tas em que são servidos 
apenas espetinhos, nas 

variedades escolhidas 
pelos clientes, até outros 
com várias guarnições, 
saladas, cortes especiais...

A duração das festas 
também é negociável e 
toda carne não aprovei-
tada durante o evento 
fica para o cliente. “É nos-
so diferencial”, comenta 
Queiroz. Em geral, as fes-
tas duram 5 horas, a equi-
pe chega com uma hora 
de antecedência e os pa-
cotes básicos preveem 50 
pessoas. Vale ressaltar a 
qualidade: os espetinhos, 
por exemplo, são prepa-
rados na véspera, com 
tempero caseiro, sem co-
lorantes ou conservantes, 
além de todas as carnes 
serem peças nobres.

“A Ceci Grelhados 

só trabalha com carnes 
de primeira linha, sele-
cionadas e preparada 
sob rigorosas normas de 
higiene”, garante o expe-
riente Queiroz. Para ver a 

lista completa de carnes 
oferecidas, entre também 
no site.

A Ceci Grelhados fica 
na Avenida Afonso Ma-
riano Fagundes, 1349 - 

Planalto Paulista. Telefo-
nes: 2276-7901. Tire suas 
dúvidas ou faça pedidos 
também por WhatsApp: 
99976-7156 e 9 8542-3449.

Saiba mais em cecigrelhados.com.br

De 79,90/kg

por R$ 49,90!/kg

De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90/kg/kg/kg

Temperos
Castanhas
Cereais
Farinhas
Frutas Secas
Chás

Rua Luís Góis, 1680 - Vila Mariana
www.emporiocerealia.com.br

facebook.com/emporiocerealia

Saúde a granel

  2645-9406    94555-8551      2645-9406    94555-8551    

Aperitivos
Guloseimas

Cafés
Bolos 
Salgados

  2645-9406    94555-8551    

§

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

Moça Bonita tem alma de boteco 

MEGA 
REDES DE 
PROTEÇÃO

Há mais de dez anos no mercado, 
trabalhando com redes de primeira

qualidade da Equiplex
REDES DE PROTEÇÃO PARA:
SACADAS, JANELAS, PISCINAS

Somos também fabricantes de rede 
esportiva: quadra, gol, volei, basquete etc

3624-7222 
2309-6183

megaredesdeprotecao.com.br

Quem disse que em 
shopping center comer 
é sinônimo de recor-
rer a Fast Food? Sim, as 
praças de alimentação 
estão repletas de op-
ções práticas e rápidas 
- além de saborosas, 
mas a verdade é que os 
centros comerciais têm 
investido em experiên-
cias gastronômicas cada 
vez mais completas e 
elaboradas. 

No Plaza Sul,  por 
exemplo, tem Outback 
Steakhouse, Mustang 
Sally, La Pasta Gialla, Chope-
ria Brau e também o Moça 
Bonita Bar.

Para quem não conhece 
ainda esta rede com poucas 
unidades pela cidade, vale a 
experiência. A Moça Bonita 
tem aquele visual vintage, 
descolado, e investe no que 
a casa mesmo define como 
“alma de boteco”. Mas, isso 
inclui aqueles pratos bem far-
tos e ideais para acompanhar 
um chope geladinho. 

O “boteco com gastro-
nomia” tem pratos como 
um caprichadíssimo fi lé par-
megiana, acompanhado de 
arroz e batatas, picanha na 
tábua, massas com carne e, 
aos sábados, uma suculenta 
feijoada que já promete con-
quistar pelo visual. 

Tem porçõe diversas, tam-
bém, para garantir um bom 
bate-papo entre amigos no 
happy hour ou um encon-
tro ao fi nal das compras da 
família. 

O Moça Bonita 
Bar ainda se orgulha 
de ser um boteco de 
alma feminina. As 
referências ao uni-
verso da mulher não 
estão presentes ape-
nas no nome e na 
pin-up que estampa 
a logomarca da casa. 
O cardápio traz op-
ções leves de comer, 
como drinks, caipiri-
nhas entre outros.

Na Pin Up Hour 
sempre de segunda 
a quinta, das 17h às 

20h, o Moça Bonita Bar ofe-
rece “combos” de petiscos 
com descontos especiais 
para o happy hour.

Confi ra! Fica no piso supe-
rior, junto à praça de alimen-
tação. 5077-6800
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Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino
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25
-J

www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772

CR
EC

I-2
39

25
-J

www.conquistaimoveis.net.br

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 .

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. 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.

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.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.100 MIL
Excel apto, reform, ótima localiz, 

ao lado Metrô Santa Cruz,
depósito, boa área de lazer. Único.

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$ 510 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. 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.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

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

entrada lateral.

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.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  STE  GAR

R$ 3.200,00
Ótimo sobrado, rua tranquila, 

cozinha planejada,
2 banheiros.

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 435 MIL
Excel. apto, boa localiz,
andar alto, próximo ao
Metrô Praça da Árvore.

SÃO JUDAS
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 490 MIL
Oportunidade. Ótimo apto,

liv com terraço, arms. Ao lado
do Metrô São Judas.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado,
ótima localiz, gar coberta.
Próximo ao metrô. Único.

IPIRANGA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 670 MIL
Excel apto, 110m² áú, liv 2 ambs, 

ao lado Museu Ipiranga, rico 
arms. Ótimo estado conservação.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster, terraço,
lavabo. Confira!

MIRANDÓPOLIS
APTO  1 DORM
R$ 1.400,00

Ótimo apto, bem localizado,
ao lado do Metrô Pça Árvore.

Vale a pena conhecer.

SAÚDE
APTO  2 DTS  1 GAR

R$ 1.600,00
Ótimo apto, semi-mobiliado

ou não. Arm emb, fogão,
geladeira, cama box.

CAMPO BELO
APTO  4 DTS  3 STS  4 GRS  

R$ 8.000,00 (PACOTE)

Lindo apto, ótima localização,
closet, varanda, lazer.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA  -  5X26

R$ 495 MIL
Ótima localização, sala boa,

2 amplos dts, próximo
Metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
SOBRADO  2 DTS  2 GRS

R$ 530 MIL
Excelente sobrado, living amplo, 

2 ambs, lavabo, repleto armários, 
quintal, edícula.

V. CLEMENTINO
APTO  1 DORM  VARANDA

R$ 1.600,00
Ótimo apto, 50m² áú, sala c/ 

varanda, coz. c/ arms, 1 vaga ga-
ragem. Na melhor rua do bairro.

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS  GAR

R$ 2.750,00
Exc local, lado Shopping Sta Cruz. 
Sala, coz c/ arms, banh completo, 
1 vaga gar. Vale a pena conhecer!

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

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.
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

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

(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
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

(2) CASAS
V. GUARANI
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
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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 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

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 460 MIL
A 500 mts do metrô, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm., wc social, 
living, ampla coz. c/ AE, 

despensa, ampla lavand., gar. 
p/ 1 carro, estuda permuta c/ 

apto. somente na Praia Grande 
de menor valor - REF.: 16.202

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 + 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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 960 MIL
Seminovo, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 3 carros, 
área gourmet, estuda permuta 

c/ apto. menor valor na região - 
REF.: 16.212

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
PLANATO PTA.

R$ 385 MIL
Ótimo local da Av. José Maria 

Whitaker, reformado, bom 
acabto., condomínio somente 

340,00, c/ 2 dormitórios, 
wc social, living p/ 2 amb., 

cozinha, área de serviço, gar. p/ 
1 carro - REF.: 15.949

SOBRADO
V. MORAES
R$ 510 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$ 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
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
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, living, lavabo, coz. c/ AE, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 15.675

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
V. BRAS. MACHADO

R$ 745 MIL
Impecável, ótimo acabto., 

terreno 10 x 20m, construção 
190m², c/ 3 dorm. c/ AE, ste c/ 
hidro, liv. p/ 2 amb., sl. Jantar, 
lavabo, coz. planejada, amplo 
escritório, dep. p/ emp, gar. p/ 

2 carros - REF.: 16.021

(3) IMÓVEIS
V. BRAS.MACHADO

R$ 795 MIL
Ótimo p/ renda, sendo uma 

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

2 carros, e outras duas casas c/ 
1 dorm., sala, coz., wc social, 

lavanderia - REF.: 15.969

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
V. BRASILINA
R$ 335 MIL

Ótima oferta, boa localização do 
bairro, ao lado da Av. Cursino, 
terreno 6 x 19 mts., cosntrução 
72 m², reformado, impecável, 
c/ 2 dorm., wc social, sala, 

lavabo, coz, quintal c/ churr., 
gar p/ 2 carros - REF.: 16.077

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 345 MIL

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

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

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

SALÃO COM.
AV. BQ. DA SAÚDE

R$ 410 MIL
Excelente localização da Av. 

Bq. da Saúde, salão com 120 
m² mais mesanino, ótimo para 

diversas finalidades comerciais, 
ótimo investimento e renda - 

REF.: 15.901

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Excelente oferta, negócio de 

ocasião, área útil de 91 m², c/ 
3 dorm. c/  AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
lavabo, cozinha planej., dep. p/ 
emp., gar. p/ 2 carros, prédio 

seminovo - REF.: 16.203

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 

dormitórios, terraço, wc social, 
sala, sl. de jantar, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.239

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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 510 MIL
Excelente localização do bairro, 

ótima oferta, terreno c/ 315 
m², construção 104 m², c/ 

2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc social, amplo quintal c/ 
churrasqueira, garagem p/ 1 

carros - REF.: 16.118

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/ emp., gar.
p/ 1 carro - REF.: 15.545

SOBRADO
V. CLEMENTINO

R$ 590 MIL
Excelente localização da Rua 

Cel. Lisboa, ótimo p/ fins 
comerciais, vago, c/ 3 dorm., 
wc social, sala, lavabo, copa, 
cozinha, qto. p/ empregada, 

gar. p/ 1 carro - REF.: 16.111

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do bairro, 
terreno 182 m², construção 250 
m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, ste, 
liv. p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, 
coz. c/ AE, qto. despejo, amplo 
terraço coberto c/ churr., gar. p/ 

2 carros - REF.: 16.256

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/ churr. e forno pizza, 
gar.p/ 2 carros - REF.: 15.173

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 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
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Vago, impecável, ótimo acabto, 

ótima oferta, c/ 4 dorm. c/ 
AE, suíte, ar condicionado, 

living, lavabo, escritório c/ AE, 
coz. planej., ampla despensa, 

depósito, quintal, gar. p/ 3 
carros - REF.: 15.462

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
terreno 8 x 32 mts., construção 
156 m², c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
quintal, gar. p/ 2 carros, edícula 

nos fundos c/ 2 dorm. e wc - 
REF.: 16.223

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo local da r. Tiquatira, terr. 
408 m², constr.340 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, liv. p/ 2 amb., 
sl. jantar, coz. c/ AE, dep. p/ 

emp., qtal c/ churr., gar. subsolo 
p/ 5 carros - REF.: 15.777

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
V. GUMERCINDO

R$ 1.200 MIL
Excelente oferta, AU = 142 m², 
ótimo acabto., c/ 3 suítes c/ AE, 
closet, liv, p/ 3 amb. c/ sacada 
gourmet, lavabo,  coz. planej., 

gar. p/ 2 carros, lazer completo, 
estuda permuta c/ apto. na 

região até 50% - REF.: 16.281



PÁG. 08 28 de outubro de 2017

- 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.

CONCEIÇÃO
Apartamento, 3 ds c/ AE,

cozinha c/ AE, 02 banheiros,
a. serviço, despensa, 02 vagas. 
Lazer Completo. R$ 2.000,00.

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$ 1.900,00

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. 

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.
Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEP-04047-002
PABX 5072-2020
CNPJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

Distribuído gratuitamente
às sextas feiras em dezenas de
bairros dos distritos oficiais de
Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,
Cursino e Ipiranga.

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite 
a publicação total ou parcial de suas 
matérias, para qualquer fim, sem prévia 
autorização documentada.

Impressão Gráfica OESP

As matérias assinadas e / ou em quadro 
caracterizam artigos ou publicidade, 
e não necessariamente expressam a 
opnião deste jornal

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

S.PAULO ZONA SUL

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“SEDE PRÓPRIA”

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

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  

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

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

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 

empregada, 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

SOBRADO R$ 450 MIL  
VILA GUARANI 

Oportunidade! Proximidade do 
Metrô Jabaquara com

2 dormitórios, sala, lavabo, 
cozinha, área de serviço, quintal 
e garagem! Terreno c/ 30m de 

fundo. REF.: 10-3573

APTO SÓ R$ 330 MIL 
COM ”2 VAGAS”

NA VILA STA CATARINA 
Esta é sua chance!!! 2 dorms, 
c/ arms, sala, coz. c/ arms, 2 
banhs, área de serviço e c/ duas 
vgs. de gar, cond. c/ piscina, 
churr. e s. festas. REF.: 09-3449

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 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 - 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

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

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

Contato
2948-0652
98283-8676

Precisa-se
Vendedora
Para ótica

com experiência
ou com noções

em venda.
Tr. Rua Luis Góis, 1530, 
sala 02 Vila Clementino. 

Agende entrevista
F: 3297-5922.

aPosentado (a)
Para trabalhar com Locação 

de Imóveis, comunicativo
e que tenha disposição

para caminhar.
NÃO TEM SALÁRIO FIXO, 

100% comissionado.
Ótimas retiradas. 

 

Contratos, Separação Judicial, Divórcio, Inventário, Execução, 
Cobrança, Imobiliário, Danos Morais, Alimentos.

VETTORAZZO ADVOCACIA
Dr. Libero Rogério Vettorazzo (OAB 91936)

ADVOGADO CIVIL E TRABALHISTA

 Rua 1º de Janeiro, 186 - Vila Clementino
Tel.: 5572-0173 - Cel.: 99632-6888 - rogeriolibero@hotmail.com

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

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 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. 

ClAssIFICADOsClAssIFICADOs 

SÃO pAULO ZOnA SUL
LIGUE: 5071-2020

A família cresceu?

Está na hora de acreditar, 

de realizar o sonho

da casa própria. 

Seu futuro pode estar 

em um dos imóveis 

anunciados nesta edição. 

Ou da próxima.

Consulte sempre os 

classificados do jornal 

S.Paulo Zona Sul.

Desde 1960 gerando bons 

negócios na Vila Mariana. 

Saúde, Jabaquara

 e Cursino

VenDA

É AGORA OU nUnCA
ApTO mETRÔ pÇA 

ÀRVORE 2 DTS, GAR + 
DEpOSITO R$368 mIL

BELÍSSIMO. Prox, ao
Metrô, liv. 2 ambs, terraço 
, coz. equip., arms, Edificio 

maravilhoso com
lazer de clube.

nIVAlDO MessIAs
FOnes: 3297-5922 OU
99258-7999 CreCI 41.888)

VILA CLEmEnTInO ApTO 
2 DTS, CLOSET, GAR. 
LOCAL nOBRE, pX. 

HOSp.Sp. R$ 540 mIL
Na melhor Rua do Bairro, living 
2 ambs, terraço com vista para 
Ibirapuera,  cozinha planejada, 

rico arms, andar alto, Edf. 
super cobiçado com lazer.
nIVAlDO MessIAs

FOnes: 3297-5922 OU
99258-7999 CreCI 41.888)

lOCAÇÃO

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.

ORAÇÃO DE
SÃO COSmE E SÃO DAmIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós 
que destes a vida pelos neces-
sitados e desamparados, vós que 
didicastes toda vida ao bem. Vale-
-me neste instante de provação, eu 
vos imploro. Ajudem-me a conse-
guir 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 pre-
sente a uma criança carente. Com 

fé será atendido. D.O.P.
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Saúde e Estética
Odontologia

Casas 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

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

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

Pacientes que necessitem e 
queiram fazer nos cursos, 
com profissionais 
experientes, 
implantes
dentários de 
alta qualidade

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

GERANDO  CONFORTO

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

3926-4064      97304-40643926-4064      97304-4064

Tratamento Laser Terapêutico p/ Micoses
Pé diabético - Unhas encravadas 

Micoses- Calos e Calosidades
 Correção de Unhas - Pés ressecados

Rachaduras- Frieiras 

SENTE DOR NAS PERNAS, 
JOELHOS E PÉS?

PALMILHAS PERSONALIZADAS 
Ligue e agende sua avaliação postural

Podologia

Sistema de Saúde

CANSADO DE PAGAR PLANO DE SAÚDE?
Insatisfeito com o atendimento? A Nipomed tem a solução!

Conheça um SISTEMA DE SAÚDE econômico, 
SEM CARÊNCIA PARA TODA A FAMÍLIA

• Atendimento particular • Baixo Custo
• Uso Imediato • Melhores Profissionais 
• Sem Mensalidade • Sem faixa etária

Atendimento particular Baixo Custo

ALGUNS BONS MOTIVOS
DA NIPOMED

 Ligue já: 5589-3339    9 9198-1633 Ligue já: 5589-3339    9 9198-1633

Valores 
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

R. Coronel Lisboa, 698 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br
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•ACONTECE

Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Den-
tistas com experiência 
na área de Implantes 
Dentários, que tem por 
finalidade ajudar a po-
pulação de nossa cida-
de e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras 
do metrô Santa Cruz). 

Oferecemos a todos 
implantes de alto nível 
e última geração. 

Com experiência de 
muitos anos oferecen-
do serviços à comuni-

dade, damos a todos 
a oportunidade de re-
por dentes perdidos, 
ou substituir pontes 
móveis, dentaduras ou 
próteses mal adapta-
das por dentes fixos, ou 
dentaduras abotoadas.

Os dentes são im-
portantes para a mas-
tigação, fala e estética 
facial. Sua perda pode 
acarretar dificuldades 
físicas e até psicológi-
cas e sociais.

Na primeira fase , re-
colocamos a sua 

raiz que foi per-
dida, através 

deste implan-
te, que fica-

rá em sua 
boca por 

a p r o x i -
m a d a -

mente 3 a 4 meses, para 
daí iniciarmos a segunda 
fase que é a colocação 
das coroas ou próteses 
presas nestes implantes.

A colocação dos im-
plantes é através de 
pequenas cirurgias, 
simples, sem dor, de 
modo que ninguèm 
deixará de realizar seus 
afazeres no dia seguin-
te à colocação, nem 
ficará sem seus dentes 
provisórios.

O implante é uma raiz 
artificial que, depois 
de grudado ao osso, 
recebe uma nova coroa 
artificial e temos, assim, 
um novo dente.

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

MARQUE UMA AVALIAÇÃO!!!
Todos os interessados devem entrar em contato 
pelos TELEFONES: 3277-2706 ou 3399-4399 (h.c) 

c/ Rose ou Marcia, para marcarem avaliação

IMPLANTES DENTÁRIOS
EM CURSO DE PÓS-GRADUÇÃOCata Bagulho na 

Vila Mariana
A Subprefeitura Vila Maria-

na realiza no sábado, dia 28 
de outubro, Operação  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
as ruas contidas no pentágo-
no: Av. Lins de Vasconcelos, 
Av. Prof. Noé de Azevedo, 
Rua Vergueiro, Rua do Para-
íso, Rua Cel. Diogo. Ajude a 
manter a cidade limpa!

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 28 
de outubro, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  percor-
rerão diversas vias dos bairros 
de Cidade Domitila, Jardim 
Jabaquara, Jardim Itacolomi 
e Cidade Domitila. O morador 
pode consultar os dias em 
que o cata-bagulho irá passar 
em  seu endereço pelo site: 
https://goo.gl/63j535. O Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, 
móveis velhos, eletrodomés-
ticos quebrados, pneus, gar-
rafas, colchões, entre outros 
materiais.

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. 

Autoconhecimento
Neste sábado, dia 28 de 

novembro,  das 9h às 12h, 
acontece uma palestra gratui-
ta sobre Autoconhecimento 
com Técnicas de Coaching,  
com o tema “Aprenda a criar 
e desenvolver recursos que 
transformarão os seus sonhos 
em realidade”. O evento é be-
nefi cente e tem como objetivo 
arrecadar papel higiênico para 
a Instituição Conviver, que 
cuida de Jovens e Adultos 
com necessidades especiais. 
Inscrições pelo telefone: 4107-
4555. Ingresso: Levar 1 pacote 
de papel higiênico. A Palestra 
acontece na Rua Francisco 
Cruz, 573  - Vila Mariana.

Preguiça é tema de 
palestra gratuita

A terapeuta comporta-
mental e palestrante motiva-
cional Luci Gameiro, que há 
cinco anos é colaboradora do 
programa Você Bonita, da TV 
Gazeta, vai promover mais 
uma de suas palestras gratui-
tas no Atitude de Viver. Dessa 
vez, o tema será a preguiça, 
no dia 11 de novembro, às 10h. 
Para participar, basta levar 
dois quilos de alimento não 
perecível. O Atitude de Viver 
fi ca no Largo Ana Rosa, 29, cj 
102. Telefone: 5083-8535.

Contação de 
Histórias

 O Festival A Arte de Contar 
Histórias chega à 13ª edição 
em outubro. Neste domingo, 
dia 29, às 11h, é a Biblioteca 
Roberto Santos quem recebe 
o espetáculo “Artimanhas do 
arco da-velha”, da Cia Farnel. 
A peça reúne música e teatro 
de bonecos. O texto é inspi-
rado em contos populares 
brasileiros, como as histórias 
do personagem Pedro Mala-
sartes. A entrada é gratuita.A 
Biblioteca fi ca na  R. Cisplatina, 
505, Ipiranga. Inf: 2273-2390.


