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Fonte Multimídia do Ibirapuera
tem novos espetáculos

Um novo shopping vai surgir em 2018

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: quantos anos tem 
o Distrito do Jabaquara?

Padaria na Vila Mariana aceita 
encomendas de assados, doces, 
e tudo mais para ceia de Natal

Muito verde, mobiliá-

rio moderno e acolhedor, 

decoração que segue ten-

dências mundiais...  Ao 

ver as imagens que pro-

jetam o empreendimento 

no segundo trimestre de 

2018 podem dar a impres-

são de que é uma nova 

construção, mas na ver-

dade é o Shopping Plaza 

Sul que está passando 

por uma reformulação 

completa. Além da trans-

formação visual comple-

ta, o mall está também 

renovando seu mix de lo-

jas e implantando restau-

rantes, reposicionando-

-se no mercado. Página 5

ITAIPU BATERIAS
A BASE 

DE TROCA
38AH 

FIT/CITY
45 AH 50 AH

COROLLA/CIVIC
60 AH 70AH

MOURA 320,00 330,00 360,00 350,00 480,00
HELIAR 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
DELCO 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
CRAL 280,00 240,00 320,00 270,00 390,00
ELETRAN 260,00 230,00 280,00 240,00 330,00
EXCELL - 220,00 - 230,00 -

Rua Luis Góis, 623
V.Mariana próx. R. Afonso Celso 5062-1691 * 5061-3646

Rua Pedro Ivo, 63
3141.2991  |  3287.9499

PARAÍSO
Avenida Dr. Ricardo Jafet, 1833
5061.5665  |  5061.9296

IPIRANGA

Alameda Mamoré, 843
4195.1372  |  4195.4877

ALPHAVILLE

ORÇAMENTOS E RESERVAS

Espaço reservado, rodízio
de carnes nobres e buffet
variado.

CONFRATERNIZAR
É HORA DE

  2645-9406    94555-8551    

Temperos e
Farinhas 
a granel

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

facebook.com/emporiocerealia

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

facebook.com/emporiocerealia

Cereais
Castanhas
Chás

Saúde a granel

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

As apresentações da 
Fonte Multimídia do Ibi-
rapuera já começaram 
e, diariamente, haverá 
três apresentações, até 
6 de janeiro. A ilumina-
ção do lago conta com 
quase 2 milhões de lâm-
padas LED, colocadas 
nas árvores.  Páginas 7
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 12

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

Comic Con vai até domingo
•EVENTO

A Comic Con Experience 
2017 começou ontem, 7, e 
mais de 220 mil pessoas são 
esperadas no evento, que vai 
até domingo no São Paulo 
Expo. Na quarta (6), já houve 
uma “Spoiler Night”, evento 
especial a que só teve acesso 
que comprou ingressos espe-
cíficos. Algumas alterações de 
última hora na programação 
do evento podem decepcio-
nar fãs – que terão direito, 
inclusive, a solicitar estorno 
do ingresso pago pelo e-mail: 
contato@ccxp.zendesk.com.

Quem comprou ingressos 
pela internet, deve retirá-los 
na bilheteria. Quem ainda não 
comprou, pode comprá-los no 
local, mas pagando valores 
mais salgados:  Quinta (7/
dez) e Sexta (8/dez) : Inteira 
R$ 300,00 | Meia R$ 150,00; 
ábado: ingressos esgotados; 
domingo (10/dez) : Inteira R$ 
400 |  Meia R$ 200,00. Horário 
de funcionamento da bilhete-
ria:  das 8h30 às 20h30.

Trânsito
Além de movimentar as 

estações de metrô e a circu-
lação de pedestres na região 

Foto: Acervo Jornal SP Zona Sul

Distrito do Jabaquara criado em 
1964 tinha limites diferentes

* 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

independente, na época. O 
Aeroporto de Congonhas é 
de 1936.

A Sociedade Amigos da Ci-
dade Vargas, bairro planejado 
e construído com apoio do 
governo federal a partir de 
1942, foi fundada em maio de 
1945. As primeiras casas do 
bairro haviam sido entregues 
dois anos antes. 

A Igreja de São Judas data 
de 1940 e a de Nossa Senhora 
das Graças é de 1950. A Esco-
la Nossa Senhora das Graças 
foi inaugurada em 1958...

Outro aspecto a se ob-
servar é que a lei que criou 
o distrito em 1964 já não 
tem qualquer relação com a 
divisão territorial e distrital 
de São Paulo. Aquele “Jaba-
quara” começava na atual es-
tação Saúde do metrô, incluía 
trechos do Planalto Paulista e 

até da Avenida Washington 
Luiz. A lei de 1964 dizia que 
o distrito foi “criado com 
território desmembrado do 
21º Subdistrito (Saúde), do 
24º (Indianópolis) e do 30º 
(Ibirapuera) do distrito de 
São Paulo.”

Depois de várias altera-
ções subsequentes, em 1990, 
começou um novo estudo de 
divisão territorial na cidade, 
que levou em consideração 
aspectos culturais e geográ-
ficos - como a existência de 
vales, córregos e avenidas. 

Em 1992, foi aprovada a lei 
que definiu os novos limites 
territoriais da cidade, ou seja, 
já há 25 anos. O Jabaquara de 
hoje, na verdade, com seus 
14,2 km2, está definido ali, 
juntamente com os demais 
95 distritos da cidade de São 
Paulo.

Sede da Sociedade Amigos da Cidade Vargas em construção

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 910 
email: oficinamoletel@yahoo.com.br

Fones: 
5589-6972

96062-7515

MOLETEL

Seu carro 
novo de novo

FUNILARIA - PINTURA
POLIMENTO

da Cidade Vargas, bairro que 
fica no caminho entre a esta-
ção terminal Jabaquara e o 
centro de exposições, a feira 
também deve provocar trans-
tornos no trânsito local.

Por isso, é bom ficar aten-
to e não estacionar em locais 
proibidos. O estacionamento 
tem preços variáveis, mas em 
geral extrapola os R$ 35, en-
tão o ideal é usar o transporte 
coletivo.  Haverá transporte 
gratuito, por vans, diariamen-
te, a partir da estação Jaba-
quara do Metrô, Rua Anita 
Costa n°98.

Já no ano passado, com 

20 mil pessoas a menos, a 
Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) tem opera-
ção especial prevista para o 
entorno.

Bloqueios e desvios po-
dem ser decididos ao longo 
do evento, sem esquema pré-
vio, já que a região apresenta 
falhas no projeto de alças de 
acesso ao viaduto Matheus 
Torloni, que leva ao SP Expo.

Equipes de campo estarão 
operacionalizando o trânsito 
nas vias arteriais de acesso 
ao eventos, como a Avenida 
dos Bandeirantes, Avenida 
Professor Abraão de Morais e 
Avenida Doutor Ricardo Jafet.

Alternativas
Os veículos que desejam 

acessar o bairro do Jabaqua-
ra, oriundos da Avenida dos 
Bandeirantes e Abraão de 
Morais, poderão utilizar-se 
do acesso pela  Rua Áurea 
Lejeune e Rua Amborés;

Os veículos oriundos do 
ABC e Baixada Santista, pode-
rão utilizar-se do acesso exis-
tente no KM 12 da Rodovia 
dos Imigrantes, Rua Doutor 
René Fernandes e Avenida En-
genheiro Armando de Arruda 
Pereira.Transporte Coletivo

Em 1964, uma lei pro-
mulgada pela Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo redefiniu limites 
administrativos e territoriais 
de distritos e subdistritos de 
todo o Estado de São Paulo. 
Era a Lei 8.092, de 28 de 
fevereiro. 

Essa definição burocráti-
ca estabelecia onde começa-
va ou terminava cada distrito 
ou subdistrito em todo o 
Estado de São Paulo. 

Na nota 169, ficava es-
tabelecida a criação do 42º 
Subdistrito, do Jabaquara.

Por conta disso, há quem 
avalie que o Jabaquara tem 
53 anos e estaria prestes a 
“comemorar” seu 54o. ani-
versário. 

Mas, a história do bairro 
remonta a fatos muito mais 
antigos. A Casa do Sítio da 
Ressaca, por exemplo, traz 
datado em seu portal o ano 
de 1719, ou seja, estaria pres-
tes a celebrar 300 anos!

Em 1910, foi “inaugura-
do” o Parque Jabaquara, um 
empreendimento particular 
que pertencia a Antonio 
Cantarella.

Outro critério poderia ser 
a avaliação de que a atual 
região do Jabaquara foi ane-
xada a São Paulo em 1935, já 
que, até então, pertencia ao 
município de Santo Amaro, 
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Chegada do Papai Noel 
atraiu mais de 850 pessoas 

•ESPECIAL - NATAL

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

MANHÃ - TARDE - INTEGRAL

Desde 1955 Ensino de

Tradição e Qualidade
Matricule-se já!

2275-6531 Rua Pereira Estéfano, 54
(ao lado da estação Saúde do Metrô)

www.externatosantana.com.br

Valores especiais até 30/novembro/2017

Aulas de Judô • Robótica pedagógica • Música

Este ano, a Campanha Pa-
pai Noel dos Correios teve 
uma novidade: em algumas 
metrópoles do país - entre 
elas, a capital paulista, as 
cartinhas de crianças pedindo 
presentes podiam ser ado-
tadas pela internet. O prazo 
para a seleção online acabou, 
mas quem quiser ainda pode 
concretizar o sonho de algu-
ma menina ou menino, sele-
cionando a carta em uma loja 
dos Correios. 

Há pedidos bem simples e 
de baixo custo, outros mais 
caros... Cada padrinho pode 
selecionar de acordo com seu 
coração - e também conforme 
as possibilidades financeiras. 

Os presentes destinados a 

cada carta adotada são enca-
minhados, pelos padrinhos, e 
depois os Correios façam as 
entregas. Não é permitida a 
entrega direta do presente e, 
para assegurar o cumprimen-
to desse critério, o endereço 
da criança não é informado ao 
padrinho.

A campanha deste ano vai 
só até dia 15 de dezembro, 
sexta próxima – data limite 
tanto para retirada de car-
tas quanto para entrega dos 
presentes em alguma das 
agências que são pontos de 
escolha. Vale destacar, ainda, 
que os Correios não entregam 
cartas para adoção direta-
mente à população, em suas 
residências.

Na zona sul de São Paulo, 
as cartas podem ser adotadas 
em algumas das agências dos 
correios, que funcionam de 
segunda a sexta, das 9h às 
17h. A agência do Aeroporto 
abre até 19h e, aos sábados, 
das 9h às 13h.

Saúde: Av. Jabaquara, 
2763 – Mirandópolis (Praça 
da Árvore). Fone: 5581-6166.

Aeroporto: Aeroporto de 
Congonhas – mezanino. Fone: 
5044-5322.

Moema: Alameda dos Ma-
racatins, 976.

Brooklin Paulista: Rua Ba-
rão do Triunfo, 242. Fone: 
5096-1537.

Ipiranga: Rua Greenfeld, 
25. Fone: 2063-9618.

Mesa a postos, 
decoração l inda, 
organização de pri-
meira. Às 19h, quan-
do chegou à Escola 
Nossa Senhora das 
Graças, já estava 
tudo pronto. De-
pois de circular por 
ruas da Cidade Var-
gas, no Jabaquara, 
acenando para to-
dos em um carro 
conversível antigo, Papai Noel 
chegou ao som de fogos de 
artifício e muitas palmas.

Ainda na praça Barão de 
Angra, as pessoas esperavam 
com câmeras fotográficas 
e celulares para registrar o 
aguardado momento.

Depois, no cenário espe-
cialmente montado para a 
ocasião, ele pôde receber e 
dar atenção a cada criança. 
Famílias registraram em fotos 
e na memória os pedidos, a 
entrega das cartinhas, o sor-
riso tímido nas poses ao lado 
do bom velhinho, inspirado 
em São Nicolau. Aliás, esse 
ano, a festa da ENSG aconte-
ceu no Dia de São Nicolau, 6 
de dezembro.

Mais de 850 pessoas, de 
260 famílias, participaram 
dessa grande festa, que ter-
minou só às 22h30!

“A espera é uma delícia, 
as crianças adoram. Enquanto 
esperam, ficam observando o 
atendimento pelo Papai Noel, 
as fotos feitas com outras 
famílias, o carinho no recebi-
mento das cartas”, diz Marcia 

Nieman, assistente de direção 
da Escola Nossa Senhora das 
Graças. “Os pais também po-
dem esperar vendo uma ex-
posição de trabalhos de artes 
ou junto à cantina”, completa, 
contando que foi uma grande 
celebração do espírito natali-
no, valorizando a integração 
das famílias. 

A recepção ao Papai Noel 
é realizada desde a década de 
1980 pela ENSG.  O cenário foi 
montado junto à entrada da 
Escola, com arquitetura que 
remete ao aconchego das 
casas, com tijolinhos à vista, 
janelas de madeira, balaustres 
de ferro. Ali, além da cadeira 
aveluldada vermelha, há toda 
uma decoração para criar uma 
ambientação digna da “Casa 
do Papai Noel”. 

O evento sempre foi gra-
tuito e aberto a qualquer in-
teressado. Este ano, já a partir 
das 18h, foram distribuídas 
senhas para que as famílias 
pudessem aguardar tranquila-
mente, sem fila, quando Papai 
Noel chegasse e começasse a 
atender a garotada.

 A Escola Nossa Senhora 
das Graças fica na Praça Ba-
rão de Angra, 91, próximo ao 
terminal Jabaquara do metrô 
e à  Rodovia dos Imigrantes. 
Para mais informações, ligue: 
5588-4488. Site: ensg.com.
br. Veja mais fotos no site do 
jornal: www.jornalzonasul.
com.br. Na fanpage da escola, 
a chegada foi transmitida ao 
vivo e os vídeos estão dispo-
níveis: www.facebook.com/
EscolaNossaSenhoraDasGra-
casENSG: 

Cartinhas dos Correios ainda 
podem ser adotadas
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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!

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

•COMÉRCIO

Plaza Sul será totalmente revitalizado
Quem fizer suas compras 

de Natal 2017 no Shopping 
Plaza Sul, no Jardim da Saú-
de, e voltar no ano seguinte 
vai ter a sensação de que não 
está no mesmo lugar. O em-
preendimento será totalmen-
te reformulado, repaginado, 
revitalizado. 

As mudanças vão desde o 
posicionamento do shopping 
no mercado, com redefinição 
de público-alvo e formação 
de um novo mix de lojas, até 
alterações conceituais e ar-
quitetônicas. 

As obras vão melhorar a 
circulação dos clientes, tra-
zer mais leveza e conforto. 
O projeto contempla concei-
tos modernos com ambien-
tes mais abertos, repletos 
de plantas e com incidência 
de luz natural. Os pisos e a 
moldura das vitrines também 
ganham visual mais claro, ao 
mesmo tempo em que garan-
tem mais destaque de cada 
loja e seus produtos. 

O mobiliário projetado, 

com destaque para tons ma-
deira, completa a sensação 
harmoniosa. Na praça de ai-
mentação, diferentes tipos 
de composições serão pos-
síveis - desde bancadas para 
refeições rápidas, até mesas 
longas que proporcionarão 
encontros de grupos de ami-
gos ou reuniões descontra-
ídas da empresa. “Já temos 
muita gente vindo trabalhar 
aqui diariamente”, comple-
menta Fabio Segura, diretor 
superintendente do shop-
ping. O Plaza Sul já conta com 
wi fi livre e um “Espaço Cone-
xão”, com mesas, plugues e 
tomadas.

Ele avalia que a vizinhan-
ça frequenta o shopping em 
busca de experiências de la-
zer e gastronomia. “Nosso 
objetivo é fazer com que essa 
experiência se intensifique e 
o Plaza Sul ofereça essa sen-
sação agradável”. Curioso é 
perceber, nas imagens dos 
projetos, que até cães pas-
seando pelos corredores são 

esperados. “Hoje já aceita-
mos animais de estimação. 
É uma tendência mundial”, 
confirma Segura. 

As mudanças das lojas tam-
bém se integrarão ao novo 
projeto. Alguns corredo-
res serão eliminados, assim 
como escadas fixas. 

A mobilidade será ampliada 
com a conclusão do projeto 
e lojas ampliadas, ocupando 
antigas áreas de corredores, 
surgem. 

Outra mudança que mui-
tos consumidores têm nota-
do é que o shopping ganhou 
diversidade em restaurantes. 
Além das marcas fast food, o 
Plaza Sul tem restaurantes, 
com salão e decoração pró-
prios. Na maioria, o atendi-
mento é feito por garçons. 
Vieram se unir ao BrauGarten, 
ao Viena e ao La Pasta Gialla, 
restaurantes de Redes como 
Outback, o Moça Bonita, 
Mustang Sally, Manteigaria 
Lisboa e Tapioca Paulista. Em 
breve, será ainda inaugurada 
uma unidade Mania de Chur-
rasco ! PRIME STEAK HOUSE, 
também com salão próprio e 
serviços. 

As mudanças ainda vão 
atingir os banheiros, haverá 
lounges espalhados pelo sho-
pping e até o estacionamento 
será modernizado, com nova 
iluminação, pintura, sinaliza-
ção e a instalação de sistema 
de localizadores de vagas. 

Além da estrutura física, o 
Shopping Plaza Sul iniciou em 
2016 o trabalho de renovação 
do mix de lojas, para oferecer 
marcas mais adequadas ao 
seu público alvo. 

- ROBÓTICA COM DRONES
  E DASH & DOT
- DESENVOLVIMENTO DE   
  GAMES E APLICATIVOS
- PRODUÇÃO E EDIÇÃO
DE VÍDEO P/ YOUTUBE

Lojas como Pandora, Hiro-
ta Foods, Mr. Cat, TVZ, More-
na Rosa, The Body Shop e Su-
perga chegam para aumentar 
a ofertas. Além disso, algu-
mas foram ampliadas, como 
a MOB e a Blanc Brinquedos. 
“O mix é importantíssimo e 
estamos empenhados em 
surpreender nosso cliente 
com as melhores opções”, fi-
naliza Fabio Segura.
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Na Vila Clementino, coral 
Unifesp resgata A Era do Rádio

•CULTURA

Eles já têm tradição e tam-
bém aceitação. Na época de 
Natal, há um clima no ar que 
parece favorecer a arte do 
grupo. O Coral Unifesp já está 
se apresentando, dentro da 
programação especial habitual 
de Natal. Quem quiser conferir 
o nostálgico e belo espetáculo 
A Era do Rádio: um dia na Rádio 
Nacional  ainda tem três opor-
tunidades.

O espetáculo é um dos 
maiores sucessos de público do 
Coral Unifesp mas há dez anos 
não era apresentado. Tem o 
poder de transportar o público 
a um auditório dos anos 1940, 
com músicas, jingles e vinhe-
tas de programas que fi zeram 
sucesso na época de ouro do 
rádio brasileiro.

A apresentação passa por 
um dia de transmissão da Rá-
dio Nacional do Rio de Janeiro, 
emissora estatizada por Getúlio 
Vargas como um instrumen-
to de propaganda do Estado 
Novo. O roteiro contempla as 
atrações que viraram paixões 
nacionais, como as rádio-nove-
las, as transmissões de futebol 
e o jornal Repórter Esso. Às seis 
da tarde, a tradicional Ave Ma-

ria ganha um toque de humor 
na direção cênica do argentino 
Reynaldo Puebla.

No repertório, músicas que 
foram lançadas na época e 
que até hoje fazem parte do 
imaginário do público brasi-
leiro, como Jura (Sinhô), Lata 
D’Água (Luiz Antônio/Jota Jr.) 
e Qui Nem Jiló (Luiz Gonzaga). 
Lamartine Babo, Ary Barroso e 
Noel Rosa também estão con-
templados no espetáculo, que 
homenageia ainda a Pequena 
Notável, Carmen Miranda. Um 
dos pontos altos são os jingles 
com textos bem humorados, 
criados para produtos como 
creme Rugol, Pílulas de Vida 
do Dr. Ross e creme dental 
Eucalol.

Há 25 anos sob a direção 
musical de Eduardo Fernandes, 
o Coral Unifesp tem se dedica-
do nas últimas duas décadas 
ao formato de coro cênico. Na 
primeira montagem do espetá-
culo A Era do Rádio, entre 2005 
e 2007, o grupo homenageou 
os 70 anos da Rádio Nacional 
e chegou a se apresentar nos 
estúdios da emissora, no Rio 
de Janeiro.

Em 50 anos de tradição, o 

Coral Unifesp apresentou ou-
tros sucessos de público, como 
5 Olhares Sobre Lenine (2016), 
O Grande Circo Místico, de Chi-
co Buarque e Edu Lobo (2014- 
2015) e A Noiva do Condutor, 
com músicas de Noel Rosa 
(2010-2012). O grupo também 
gravou em 2008 um álbum com 
as músicas do espetáculo Os 
Afro-Sambas, de Baden Powell 
e Vinícius de Moraes, disponível 
nas plataformas digitais.

A direção musical é de  Edu-
ardo Fernandes, enquanto a 
direção cênica é de  Reynaldo 
Puebla. A apresentação tem 
duração de 50 minutos. 

 SERVIÇO – A Era do Rádio: 
um dia na Rádio Nacional

Dias: 08 de dezembro (sex-
ta); 16 e 17 de dezembro (sába-
do e domingo). Horário: Sextas 
às 20h30, sábados às 15h30 e 
domingo às 17h Local: Teatro 
Marcos Lindenberg. Endereço: 
Rua Botucatu, 862 – Vila Cle-
mentino – Metrô Santa Cruz 
Preço: Inteira: R$ 20,00 / Meia: 
R$ 10,00 – a bilheteria abre 
1h30 antes.  Classifi cação: Livre. 
Capacidade do teatro: 350 luga-
res. Ar condicionado. Não tem 
estacionamento.

Mádam: cantora brasileira quer 
mudar o mundo com música

Um dia a cantora Ma-
rina Maiztegui teve um 
insight: que a música tem 
o potencial de ser mais 
do que entretenimento, 
que a canção carrega em 
si uma energia podero-
sa e universal de cura e 
transformação. Essa ideia 
norteia todo o trabalho 
da brasileira de 25 anos 
que adotou o codinome 
MÁDAM para subir aos 
palcos e assinar seus dois 
primeiros singles recém-
-lançados, Rise Up e Do-
ers, disponíveis nas princi-
pais plataformas de streaming.

Há seis anos nos Estados 
Unidos e radicada há dois em 
Nova Iorque para aprimorar os 
dotes com as claves e escalas 
musicais, ela agora volta ao 
país natal em janeiro a para 
uma série de shows em Floria-
nópolis, Santa Catarina, cidade 
onde essa paulista por nasci-
mento cresceu. Paralelamente 
prepara disco de estreia que 
carrega a marca do eletro-pop 
que faz.

A voz aveludada e dulcíssi-
ma - superlativo difícil de con-
seguir espaço em um mundo 
cada dia mais duro - cai como 
uma luva e aguça a curiosidade 
do ouvinte que ainda não co-
nhece o trabalho de MÁDAM.  
Em Rise Up ela proclama o 
que pretende com sua música: 
motivar, inspirar e energizar 
pessoas. “Meu interesse genuí-
no é no bem que a música pode 
trazer”, diz MÁDAM.

MÁDAM é formada em mu-
sicoterapia pela e College of 
Music, uma das instituições de 
ensino de música mais renoma-

das do mundo, onde dividiu o 
palco com músicos legendários 
como Marcos Valle, Seu Jorge, 
Susana Baca, Julio Iglesias e 
Alejandro Sanz. Não à toa, apli-
ca o conceito benéfico dessa 
ciência em sua canção, o que 
a torna uma artista completa 
e estimulante para quem curte 
desbravar o universo de novos 
artistas.  

Atualmente, MÁDAM traba-
lha no remake de ‘Roseane’, no 
CBS Studios, em Los Angeles, 
seriado que foi sucesso nos 

anos 1990 e estreia em 
2018 nova versão.

Morar e observar 
Nova Iorque ajudou a ar-
tista a moldar o conceito 
de seu trabalho. MÁDAM 
conta que a batalha diá-
ria e o esforço de quem 
tenta ganhar a vida na 
maior cidade do mundo 
e faz a metrópole girar, 
a inspirou ainda mais a 
levar mensagens de in-
centivo e força. Por isso, 
a cidade dos táxis amare-
los é também cenário do 
clipe de Rise Up.

“Me dei conta de que queria 
que as pessoas aproveitassem 
o signifi cado mais profundo de 
uma música mesmo que em ou-
tro idioma que não entendam, 
que sentissem por empatia e de 
forma emocional esse espírito, 
então comecei a escrever mú-
sica com signifi cado para além 
do entretenimento e a ver re-
sultado nisso. As pessoas tem 
uma conexão mais pura com a 
música dessa forma”, completa 
MÁDAM.
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*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)

Customização de Moveis

A Magia do 
Artesanato

mais de
500

TECIDO AUTOCOLANTE FACINOS É UM REVESTIMENTO 
PRONTO PARA ENVELOPAMENTO. PRÁTICO PARA DECORAR 
E FÁCIL DE APLICAR EM MÓVEIS, OBJETOS DIVERSOS, 
PAREDE RESIDÊNCIA,  COMÉRCIO,  ESCRITÓRIO E 
PAINÉIS CENOGRÁFICO .

MODELOS e ESTAMPAS
NACIONAIS E IMPORTADOS

Destacou 
Colou

Armário Repaginado

& Decoração

•ESPECIAL - NATAL

Fonte do Ibirapuera tem 
três shows todas as noites

Quem passou pela Avenida 
Pedro Álvares Cabral, em fren-
te ao Ibirapuera, nas últimas 
noites percebeu que a deco-
ração de Natal está diferente: 
mais concentrada, porém não 
menos bela.

Além de a árvore de Natal 
este ano ter sido instalada jun-
to ao Lago, dentro do Parque, 
há toda uma iluminação mais 
intensa e espalhada fazendo 
parte do cenário da Fonte 
Multimídia. 

Desde 1 de dezembro, aliás, 
e até 6 de janeiro, a Fonte terá 
três shows por noite, apresen-
tações em que música, luzes e 
intensidade dos jatos d’água 
fazem um balé que atrai mi-
lhares de turistas.

As sessões acontecerão 
sempre às 20h30, 21h e 21h30. 
Na copa das árvores no lado 
oposto do lago, está a ilumi-
nação extra, espalhada por 
copas, galhos e troncos de 
nada menos que 180 árvores. 
No total, são quase 2 milhões 
de lâmpadas de Led de última 
geração e que atingem, em 
alguns pontos, mais de 30 me-
tros de altura. 

O espetáculo de Natal des-
te ano abre com uma locução 
de boas vindas, em tom emo-
tivo. O primeiro ato simboliza 
a origem, com um jogo de 
imagens, que mescla estrelas, 
planetas, galáxias indo à cena 
do nascer do Sol que com o 
decorrer se transforma em 
uma árvore de Natal formada 
pelos elementos celestiais. 
Nesse momento, apenas uma 
árvore do bosque se acende 

representando a primeira ár-
vore plantada no parque.

Na sequência do espetácu-
lo, símbolos que representam 
a presença da humanidade e 
da união de grupo; comidas 
e brinquedos simples, que fa-
zem referência à solidarieda-
de e os primeiros presentes. 
Finalmente aparece a referên-
cia ao Papai Noel, representa-
do por Nicolau.

Uma forte presença brasi-
leira segue a narrativa com 
canções natalinas interpre-
tadas por Maria Bethânia e 
Dominguinhos. Em momento 
descontraído, o show segue 
com Papai e Mamãe Noel dan-
çando um rock contemporâ-
neo.

A apresentação segue com 
uma envolvente mensagem 
de Paz Mundial e, então, as ár-
vores são acesas e, ao som de 
“Happy XMas (War Is Over)”, 
de John Lennon, o espetáculo 
vai se encerrando. 

Na trilha que compõe a 
história estão músicas como, 

“Firebird Suite”, “Isa Lei”, 
“Making The Plane”, “I Love 
Rock and Roll”, “Dance of The 
Sugar”, “The Great Secret”, 
“Milagre dos Peixes”, além de 
“Anoiteceu”, na voz de Maria 
Bethânia e “Sapatinho”, com 
Dominguinhos.

Confira toda a programa-
ção de Natal no Ibirapuera: 

- Árvore de Natal: funciona 
das 5h à meia-noite, até 6 de 
janeiro

- Caravanas Iluminadas de 
Natal até 22 de dezembro. In-
formações no site: natal.coca-
cola.com.br

- Fonte do Parque Ibirapue-
ra: apresentações de Natal 
diariamente, em três sessões: 
às 20h30, 21h e 21h30.

-  Modo Ornamental: A fon-
te funciona em modo orna-
mental todos os dias. De 2ª a 
6ª, das 9h às 12h, das 14h às 
17h e das 19h às 21h. Sábados 
e domingos, das 09h às 12h e 
das 14h às 18h.

Todas as atrações são gra-
tuitas

MATRÍCULAS ABERTAS PARA 2018. 

A TRADIÇÃO
NO ENSINO
ESTÁ AQUI.
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Valores 
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

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

•URBANISMO

Fórum discutiu alcance das mídias regionais na cidade
Como o jornalismo de bair-

ro vai enfrentar não só a cri-
se econômica mas também 
a nova era digital que está 
revolucionando toda a mídia? 
Que fontes de recursos po-
derão garantir a preservação 
do acervo de décadas desses 
jornais, que reúnem histórias, 
relatos, documentos e ima-
gens representativos da histó-
ria recente da capital paulista? 
A publicidade oficial, ou seja, 
feita por órgãos públicos de 
diferentes níveis pode ser um 
dos recursos para garantir a 
sobrevivência desses órgãos 
e garantir, paralelamente, 
transparência na prestação de 
contas dessas instâncias?

Essas foram algumas das 
perguntas que permearam 
um debate importante no úl-
timo sábado, dia 2 de dezem-
bro.  Promovido pela União 
Brasileira de Imprensa (UBI), 
o Fórum de Jornais de Bairro 
e Mídias Regionais. O debate 
já acontecia mesmo antes da 
abertura oficial do evento, 
em um café da manhã patro-
cinado pelo McDonald’s, com 
produtos de primeira linha 
oferecidos nas lojas McCafé 
da rede. Depois, a banda da 
Guarda Civil Metropolitana 
executou o hino nacional para 
início do evento, que aconte-
ceu no auditório da Fundação 
Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo.

O jornalista Pedro Nastri, 
um dos principais organizado-
res do evento e entusiasta da 
comunicação regionalizada 
na capital, foi o primeiro a fa-
lar, destacando que a história 

do jornalismo regionalizado 
na capital remonta ao século 
XIX, quando foi lançado o jor-
nal O Braz. 

Já Antonio Rosa Neto, mais 
conhecido por Toninho Rosa, 
idealizador da Dainet Multi-
mídia e Comunicações uma 
das maiores consultoria multi-
plataforma e pioneira no seg-
mento de Comunicação no 
Bras, destacou a importância 
da divisão mais justa e iguali-
tária das verbas publicitárias, 
em especial nas atual fase 
de pulverização da informa-
ção. Ele aponta que, embora 
existam muito mais meios e 
a audiência esteja mais frag-
mentada, na atualidade, a 
destinação dos recursos conti-
nua concentrado nas mesmas 
empresas. Toninho também 
contribuiu com sugestões 
para que os jornais regionais 
diversifiquem sua atuação em 
novas plataformas e métodos 
de comunicação, como bran-
ded content. 

O comandante geral da 
GCM, Adelson de Souza, des-
tacou a importância de uma 
imprensa regionalizada forte. 
“Não temos espaço nas gran-
des empresas de mídia para fa-
lar do trabalho da GCM”, disse 
ele, exemplificando com o re-
cente programa City Câmeras, 
da Prefeitura, que dependeria 
de mais divulgação para am-
pliar sua adesão por parte de 
moradores, instituições, em-
presas e comerciantes. 

Representando a Associa-
ção Comercial de São Paulo, 
Antonio Souza afirmou que a 
imprensa regionalizada tam-

bém tem importância para a 
divulgação de comércio em 
cada região de São Paulo e se 
colocou à disposição do setor 
para sediar ou promover no-
vos debates e encontros so-
bre o tema. 

A jornalista Ana Coluccio, 
representando a Associação 
dos Jornais e Revistas de 
Bairro de São Paulo, desta-
cou o fato de que, embora 
cada bairro tenha sua parti-
cularidade e características 
específicas, a imprensa diária 
pouco diferencia ou destaca 
essas inúmeras realidades 
em sua atuação cotidiana. “A 
população nunca teve acesso 
aos grandes meios de comu-
nicação. E isso que é censura, 
não a melhor distribuição das 
verbas”, disse ela, apontando 
para constantes queixas dos 
maiores conglomerados de 
comunicação, quando se fala 
em regulação econômica da 
mídia brasileira. E afirmou que 
com maior apoio e recursos 
publicitários dos órgãos pú-
blicos, os jornais poderão se 
modernizar, gerar empregos, 
ampliar sua presença online e 
alcance, estimulando a práti-
ca de cidadania da população. 
“Como contrapartida, os jor-
nais garantem transparência 
nas ações dos órgãos públicos 
e facilitam o processo de pres-
tação de contas à população”. 

Moura Reis, decano do jor-
nalismo brasileiro e diretor da 
ABI - Associação brasileira de 
Imprensa, apontou para a im-
portância de preservar o acer-
vo histórico dos jornais e suge-
riu que os veículos procurem 

apoio do poder público tam-
bém nesse sentido. Ele des-
tacou o trabalho recente da 
Biblioteca Nacional que está 
digitalizando edições de déca-
das de vários jornais brasileiros 
que já não existem mais. 

Representando órgãos pú-
blicos, estavam Rodrigo Lu-
chiari, Comunicação Externa 
da Câmara Municipal de São 
Paulo, e Luciana Nogueira, co-
ordenadora de publicidade da 
Prefeitura de São Paulo. Am-
bos reconheceram a impor-
tância de um jornalismo regio-
nal na cidade de São Paulo, ao 
mesmo tempo em que desta-
caram a intenção de estabe-
lecer planos de comunicação 

regulares, com critérios jus-
tos, transparentes e isentos 
na distribuição dos recursos. 

O Fórum ainda teve o apoio 
da  Rádio Trianon – programa 

Metrópole em Foco, Associa-
ção Comercial de São Paulo, 
Jornal Meio e Mensagem e 
Jornal Propaganda e Marke-
ting.



 

Natal sem igual só nas 

TUDO EM 3X NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 100

DOMINGOS 10/12 E 17/12 
DAS 10H ÀS 19H 
E DIA 24/12 DA 9H ÀS 15H

JOGO 
CERTO OU 
ERRADO ESTRELA 

DC  JUSTICE LEAGUE 
ACTION - 
BATMAN/CORINGA

BONECA 
BEBÊ 
TOTSY 
(FALA 
DIVERSAS 
FRASES) 
REF. 275

R$ 49,90
UN

ENCAIXA BORBOLETA 
REF. DJD80  FISHER-
PRICE

R$ 33,90
UN

R$ 39,90
UN

R$ 69,90
UN

LOL BONECA MAGICA 
SUPRESA -BABY - SÉRIE 2 PATINETE FRIENDS 

MONSTERS

R$ 169,90
UN

FATIADOR  &  
SPIRAL LEGUMES 
REF. JSS1609

R$ 9,90
UN

JOGO DE POTES
MELAMINA COM 5 POTES

R$ 14,90
UN

R$ 11,90
UN

R$ 39,90
UN

UTENSÍLIOS  DE
COZINHA  - PLÁSTICO/METAL

 UTILITY LINE COZA

JOGO DE 
JANTAR 
COM 30
PEÇAS EM-
PORCELANA
HÉRCULES

R$ 299,00

CONJUNTO PARA CHÁ OU 
CAFÉ DE VIDRO C/ 12 PÇS

R$ 49,90
UN

TALHERES HERCULES 
REF: 2700 GARFO/FACA
COLHER -MESA SOBREMESA/CHÁ/CAFÉ

CONJUNTO DE 
PANELAS DAY BY DAY 
PANEX  ANTIDERENTE 4 PÇS 

R$ 79,90
UN

BALANÇA DIGITAL 
DE COZINHA ATÉ 
7 KG - REF. SF400

R$ 29,90
UN

QUEBRA-CABEÇA 
100 PÇS 
FAST MACHINE 
PAIS & FILHOS

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 15/12/2016 
OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.

CONSULTE CONDIÇÕES NAS LOJAS. 
FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE
CORRIGIR ERROS GRÁFICOS. 
LIMITAMOS A QUANTIDADE DE 

PRODUTOS ANUNCIADOS.

/lojasnipon AV. DO CURSINO, 1464
Horário: Segunda a Sábado, das 09h às 19h

Domingos e Feriados das 12h às 18h

3016-1811

lojas

NiponNipon

SUPER OFERTA!!!

R$ 2,00
UN

SUPER OFERTA!!!

R$ 5,90
APENAS
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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

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

•GASTRONOMIA

O FINAL DO ANO
ESTÁ CHEGANDO...

Junte a sua turma de amigos,
 a galera da empresa onde trabalha

ou os seus familiares e
 faça aqui a sua 

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

Faça já a sua reserva!!!

Ambiente com acústica, ar condicionado 
e capacidade para 200 pessoas.

TODOS OS DIAS!!!

RODÍZIO DE PIZZAS
PREÇOS ESPECIAIS

Todos os dias a partir das 18h00

de Domingo a 4ª feira

COM MAIS DE
50 SABORES

SALGADAS E DOCES

CARNES E
GALETO

NA BRASA
Galeto, Picanha,

Chuleta, Fraldinha,
Contra Filé, Linguiça

e muito mais...

R. Domingos de Morais, 2147 - V. Mariana
Tel.: 5082-2362

Trabalhamos com comanda
individual

E-mail: puleiro2147@gmail.com

R. Afonso Celso, 1554 - V. Mariana - F: 5594-0072
www.deliciasdomoinho.com.br

ENCOMENDAS
 Bacalhau

ao forno
 Bacalhau

às natas
 Lombo

recheado

 Peru assado
 Pernil assado
 Pernil assado

e desossado
 Tender assado
 Chester assado

HORÁRIO
FINAL DE 

ANO
» Dias

24 e 31/12: 
até 19h
» Dias
25/12

e 01/01:             
fechado

 Arroz à grega
 Farofas
 Lasanhas
 Salpicão
 Sobremesas:
bolos, tortas...

Padaria Delícias do Moinho

Encomenda de produtos da ceia 
evita desgaste no fim de ano

Uma ceia farta e bonita é 
essencial nas Festas de Fim de 
Ano. Chester, peru, tender... E 
os acompanhamentos? Têm 
uma beleza única que deixam 
a mesa não só apetitosa, mas 
simbólica desse tempo de ce-
lebrar a união da família, reno-
var energias para o novo ciclo 
que vai começar. Lasanhas, 
arroz a grega ou com passas, 
farofas caprichadíssimas, sal-
picão de frango, maionese de 
legumes são tantas as opções 
que prometem garantir bons 
momentos ao lado de quem 
se ama. Mas, quanto tempo 
e energia se gasta para pre-
parar tudo isso e ainda deixar 
a casa bonita e cheirosa? Sem 
aquecer demais o ambiente 
por conta de horas de forno? 
A Padaria Delícias do Moinho, 
na Vila Mariana, tem esquema 
especial no fim de ano para 
produzir todas as delícias, 
com beleza, no ponto certo, 
sem trabalho nem sujeira, e 
por preços bem jutos. 

A lista completa de assa-
dos é imensa, mas tem os 
tradicionais Chester, Lombo 
Recheado, Peru, Pernil, Pernil 
Desossado, Tender e outras 
carnes. Muitos dos clientes 
preferem o nobre Bacalhau, 
que pode ser ao Forno ou 
“às Natas”. Entre itens típi-
cos dessa época, há ainda 
panetones salgados e doces, 
chocotones, rabanadas e bolo 
de nozes.

Especial izada em pro-
duzir para festas durante 
o ano todo, a padaria tam-
bém oferece salgadinhos,
pães, tortas salgadas e do-

ces, sanduíches de metro, 
sobremesas, docinhos e toda 
sorte de produto que po-
dem completar uma festa 
de sucesso. Tábuas de frios, 
patês e pães também têm 
boa aceitação no fim de ano.  

A Delícias do Moinho ainda 
oferece doces, salgados, tor-
tas diversos que completam 
qualquer mesa. E que repre-
sentam uma boa pedida tam-
bém para confraternizações 
de amigos e empresas.

Entre os docinhos, podem 
ser feitas encomendas de 
clásicos como beijinho, briga-
deiro, bicho de pé, cajuzinho, 
olho de sogra, quindins, ca-
mafeus, mas também outros 
especiais: trufas, pudins, bom-
bom prestígio, bombinhas e 
tortinhas de sabores diversos 
e vol au-vent doce.

Os bolos confeitados, que 
conferem charme e beleza 

imprescindíveis a qualquer 
festa, são de dar água na 
boca. Há mais de 40 opções 
para encomenda.

Padaria completa, a Delí-
cias do Moinho ainda oferece 
opções de buffet em café 
da manhã, almoço, sopas. É 
possível ainda pedir lanches, 
porções, omeletes, saladas, 
especiais matinais, sucos etc.

A Delícias do Moinho fica 
na Rua Afonso Celso, 1.554 – 
Vila Mariana e conta com esta-
cionamento com manobrista. 
Telefone para informações, 
delivery de pizza e encomen-
das: 5594-0092.

As encomendas para o 
Natal devem ser feitas até o 
dia 22/12 e para o Ano Novo 
até dia 29. A retirada das en-
comendas nos dias 24 e 31/12 
será até as 18h00. Dias 25 de 
dezembro e 1 de janeiro, a 
padaria não abre.

PARA 
ANUNCIAR, 

LIGUE: 
5072-2020

9 8216-2837
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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
SALA COMERCIAL

R$ 1.300,00
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.

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
SOBRADO COML

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas,

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

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

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

terraço, repleto de
 armários, lazer.

V. MARIANA
APTO   2 DTS  GAR

R$ 510 MIL
Reformado, ótima

localização, ao lado do
Metrô Vila 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.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS STE 2 GARS

R$ 1.320.000 MIL
Excelente sobrado, reformado, 

ótima Local, rico em arms,
cozinha planejada.

SAÚDE
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.

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!

CAMPO BELO
APTO  4 DTS  3 STS  4 GRS  

R$ 8.000,00 (PACOTE)

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

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. MONUMENTO
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 510 MIL
Lindo apto, living c/ terraço, rico 

em arms, ótima localiz, lazer. 
Vale a pena conhecer!

CHÁC. INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 510 MIL
Oportunidade, ótimo apto,

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

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 650 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

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

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$ 398 MIL
Excelente negócio, living com

terraço, rico arms.
Ao lado do Metrô Saúde.

SAÚDE
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 550 MIL
Oportunidade, ótimo apto, living 

c/ terraço, 2 ambs, repl arms.
Próx Metrô Praça da Árvore.

MOEMA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.198 MIL
Exc apto, 112m² áú, liv amplo,
sala 2 ambs, var, repl.  arms, 
fora de rota. Lazer completo.

SAÚDE
SOBRADO  3 DTS  STE  3 GRS

R$ 1.450 MIL
Exc sobrado, ótima local, repleto 

arms, quintal, churrasqueira.
Ao lado do Metrô Saúde.

VERGUEIRO
SALA COMERCIAL

R$ 2.300,00
Sala comercial com 30,25m² áú, 

banheiro, 1 vaga gar.
Ao lado do Metrô Paraíso.

V. CLEMENTINO
SOBRADO COMERCIAL

R$ 9.000,00
Ótimo sobrado, exc localiz,

9 salas, 4 banheiros, 6 vagas.
Vale a pena conhecer!

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 530 MIL
Excelente oferta, ótima localiz, 

75m² áú, repleto arms. Próximo 
Metrô Santa Cruz.

JABAQUARA
APTO  3 DTS  STE

R$ 1.400,00
Ótimo apartamento,

sala 2 ambs c/ varanda,
cozinha americana, lazer.

ALTO DO IPIRANGA
CASA TÉRREA  7X40

R$ 750 MIL
Ótima localização,

próximo a Av. Nazaré,
280m² de terreno.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 830 MIL
Ótimo apto, próx ao Parque do 
Ibirapuera, 109m² áú. Excelente 

estado de conservação.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  3 GRS

R$ 890 MIL
Excelente apto, reformado,

armários, PLANEJADOS,
VARANDA, LAZER, DEPÓSITO.

V. MARIANA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 670 MIL
Exc apto, localização

de primeira, repl arms,
lazer. Próximo ao Metrô Ana Rosa.

V. CLEMENTINO
APTO   2 DTS  GAR

R$ 490 MIL
Ótimo apto, 70m² áú, bem local-
izado, ao lado do Metrô Santa 

Cruz. Av. Onze de Junho, único!

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 420 MIL
Exc apto, c/ armários, sala

c/ terraço, vaga de garagem.
Próx Metrô Praça Árvore.

CHÁC. INGLESA / V. MARIANA
APTO  4 DTS  STE  2 GRS

R$ 750 MIL
Exc negócio, terraço gourmet, 

repleto arms. Próximo
ao Metrô Santa Cruz.

PÇA. DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  S/ VAGA

R$ 319 MIL
Exc negócio, 2 dts, 65m² áú,

edifício s/ elevador, cond baixo, 
a 200m do metrô.

V. MARIANA
SALA COMERCIAL

R$ 2.500,00
Exc localização, 90m²,
toda infra estrutura.

Fácil acesso ao Metrô Ana Rosa.

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
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CRECI 017.070

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
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

APTO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

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

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
condomínio R$ 500,00, lazer 

completo - REF.: 16.155

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, impecável, ótimo 

acabto, c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, 
ar condic., liv, lav, escritório 

c/ AE, coz. planej., ampla 
despensa, depósito, quintal, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 15.462

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
MIRANDÓPOLIS

R$ 1.280 MIL
Ótima localização, reformado, 
impecável, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., linda churrasq. 
Coberta c/ forno p/ pizza, gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.634

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

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

estuda permuta c/ apto. 3 dorm. 
menor valor - REF.: 16.048

APTO
V. VERA 

R$ 380 MIL
Impecável, ótimo acabto., pisos 
porcelanato, c/ 2 dormitórios, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada, cozinha c/ AE, garagem 
p/ 1 carro, cond. R$ 510,00, 

prédio c/ lazer - REF.: 16.278

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

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

2 carros - REF.: 15.591

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 535 MIL
Vago, reformado, excelente 

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

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

REF.: 16.004

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 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$ 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, ótima localização do 

bairro, vago, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, sala, 

cozinha c/ AE, quarto e wc p/ 
empregada, quintal, garagem p/ 

1 carro - REF.: 16.239

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 449 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

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 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

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

(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/ 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

(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 uma casa 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

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

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 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

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

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. CELESTE
R$ 230 MIL

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

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

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

REF.: 15.599

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótima localização do 

bairro, vago, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, sala, cozinha c/ 
AE, quarto e wc p/ empregada, 
quintal, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.063

TERRENO
JD. CLÍMAX
R$ 550 MIL

Amplo terreno c/ aprox. 10 x 
53 mts., totalizando 530 m², 
trav. da Av. Pe. Arlindo Vieira, 

próximo ao Largo do Jd. Clímax, 
ótimo para diversas finalidades 

REF.: 16.090

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
JD. DA SAÚDE

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

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

p/ 2 amb., ampla cozinha 
planejada, lavanderia, quarto e 

wc p/ empregada, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.873

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do bairro, 

terreno 182 m², construção
250 m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, liv. p/ 2 amb., sl. jantar, 
lav, coz. c/ AE, qto. despejo, 

amplo terraço coberto c/ churr, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 16.256

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 690 MIL
Vago, c/ 4 dormitórios, suíte, 

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

SOBRADO
V. VERA

R$ 790 MIL
3 dormitórios c/ AE, suíte 
c/ hidro, living p/ 2 amb., 

cozinha c/ AE, dependência p/ 
emrpreg., garagem p/ 2 carros, 
estuda permuta c/ apto. menor 
valor na Moóca, Aldeia da Serra 
ou Alphaville - REF.: 16.262

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 799 MIL
Excel. oferta, AU = 113 m², ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
liv. p/ 2 amb. c/ sacada gourmet, 
lav, coz. planej., wc p/ emp., gar. 

p/ 2 carros, lazer completo - 
REF.: 16.333

SOBRADO
SAÚDE

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

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

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

2 carros - REF.: 15.129

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.180 MIL

AU = 121,50m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, closet, living p/ 
2 amb. c/ sacada gourmet, 

escritório, lav, coz. planej., gar. 
p/ 2 carros, estuda apto. litoral 
de menor valor - REF.: 14.542

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
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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 
2 dormitórios c/ AE, suíte, wc 

social, living p/ 2 ambientes c/ 
sacada envidraçada, cozinha 
planejada, lavanderia c/ AE, 

garagem p/ 1 carro,
AU = 62 m² - REF.: 15.224

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 590 MIL
Ótima oferta, vago, ótimo p/ 

moradia ou investimento, c/ 3 
dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 3 carros 

- REF.: 16.114

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno plano, 

medindo aprox. 10 x 35 mts, 
com casa antiga de 220 m² de 
construção, ótimo para reforma 
ou construção - REF.: 15.067

SOBRADO COMERCIAL
IPIRANGA
R$ 650 MIL

Excelente localização da Rua 
Lino Coutinho, próximo ao 
Metrô Sacomã, terreno 7 x 

25 mts., construção 230 m², 
garagem p/ 4 carros, ótimo para 
diversas finalidade ou renda - 

REF.: 15.510

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, suíte 
c/ hidro, living p/ 2 amb., sl. 

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

gar. p/ 2 carros - REF.: 16.021

SOBRADO + 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
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RUA HUMBERTO I, 1028
VILA MARIANA

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

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 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$ 650 mil

www.imassessoriaimoveis.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 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

NTIMÓVEIS
E ACESSORIA

KIT NET PRÓX METRÔ

SÃO JOAQUIM 40M² AU

R$ 200 MIL

AP METRÔ ANA ROSA
65 M² AU 

2 dorm sendo 1 ste, sala 2 amb, 
1 Wc social, repleto de A.E.,

1 vaga - todo reformado.
R$ 490 mil

AP.METRÔ  VL MARIANA

80 M²

 2 dorm, sala 2 amb, copa 

coz,. Planej, A.S., 1 vaga, 

reformado. R$ 550 mil

AP. METRÔ ANA ROSA
76 M²

2 dorm. 2 WC social, repleto 
de A.E. , 1 vaga, lazer total. 

R$ 650 mil

AP.PÇA DA ÁRVORE
75M²

2 dorm, sala 2 amb,
repleto de A.E. 

R$ 420 mil

AP. METRÔ ANA ROSA
70 M²

2 dorm, sala 2 amb, coz planej, 
sem vaga – reformado

R$ 460 mil

KIT NET  METRÔ

SÃO JOAQUIM - 40M²

R$ 800,00

AP. METRÔ IMIGRANTES
80 M²

3 dorms, sala, coz, AS,
reformado, 1 vaga. R$ 440 mil

- 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$ 2.200,00.

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

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

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. 

JABAQUARA
Sobrado, 3ds c/ AE, sala grande, 

cozinha americana, quarto e banh. 
emp, lavanderia, quintal, 01 vaga.
Otima localização. R$ 2.500,00.

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala, cozinha c/ 
armários, quintal, 01 vaga. Todo 
reformado. Lindo. R$ 2.000,00.

PARQUE JABAQUARA
Sobrado (Comercial/Residencial), 

2ds, cozinha, 03 banheiros, a. 
serviço, entrada lateral, quintal,
02 vagas. Perfeito. R$ 2.200,00

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 7592-9946

 SOBRADOS NOVOS EM 
CONDOMÍNIO JABAQUARA 

PRÓX. PADARIA TREVO
R$ 260 MIL

65M2 AU, 2 dorms, sala,
cozinha, banheiro, lavabo

lavanderia, 2 vagas.

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
57M² - RUA MARACÁ

R$ 450 MIL
2 dormitórios, sendo 1 c/ armarios 
embutidos, sala, cozinha c/ armarios 
embutidos, WC, lavand, 2 vagas.

SOBRADOS NOVOS
R$750 MIL VILA GUARANI

 RUA CRISTOVÃO
COLOMBO M. DE MATOS, 74

3 dorms,1 suite, banh.social, 2 
varandas, sala toda em porcela-
nato, lavabo, coz. lavanderia c/

churrasq.2 vagas. Temos outros. 

 SOBRADOS NOVOS CHAC. 
INGLESA. R: ARARÊ 303/307
R$ 910 MIL - PRÓX. METRÔ

124M2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box no 
banh, banh. social c/ box, varanda, 
sala, lav, coz, lavand. coberta, churr, 

2 vagas. Aceito financiamento.

SOBRADOS NOVOS
V. GUARANI - R: CASÉRIO 
LEMBO, 54 - R$ 800 MIL

130m AC, 3 dormitórios, 1 suite,
1 WC, varanda, sal lavabo, 

cozinha, churrasqueira, 2 vagas

APTO PRÓXIMO SHOP.
PLAZA SUL R$ 430 MIL

86m2 AU, 2 dormitórios sendo
1 suite, WC social, sala 2 

ambientes, cozinha grande,
D.E, lavanderia, 1 vaga

PLANALTO PAuLisTA
Av. OdiLA, 373 

3 dorms, wc social + terraço, 2 salas,
coz. e lavand, qtal c/ suite de emp.
+ 2 quartos, 1 vaga R$430,000,00 - 

Imovel não da financiamento
Tel: 9.9233-0673

Creci 54921

APTO. sÃO JudAs 
REFORMAdO 400M METRÔ 

3 dorms, 1 wc social, sala,
cozinha, armários embutidos, área

de serviço, 1 vaga. R$ 390 mil
Condomínio R$ 550,00
Tel: 9.9233-0673

Creci 54921

APTO. sÃO JudAs 
REFORMAdO 400M METRÔ 

3 dorms, 1 wc social, sala,
cozinha, armários embutidos, área

de serviço, 1 vaga. R$ 390 mil
Condomínio R$ 550,00
Tel: 9.9233-0673

Creci 54921

CAsA dE viLA
METRÔ CONCEiÇÃO

R$ 230 MiL
Quarto, sala, cozinha,

lavanderia, wc

Tel: 97020-5095

APTO PRÓX. iPiRANGA
R$ 290 MiL

2 dorms, sala toda em sanca, 
sacada, rico em AE, gar,

lazer total
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. 

LUGAR TRANQUILO, SEGURO, BEM PRÓXIMO AO METRÔ 
JABAQUARA. MORAM NO LOCAL APENAS 4 MOÇAS,

OS QUARTOS SÃO INDEPENDENTES E COMPARTILHAM 
APENAS A COZINHA,SALA, LAVANDERIA. CASA SUPER

LIMPA E DECORADA COM BOM GOSTO!
VALOR MENSAL COM TUDO INCLUIDO: R$ 700,00

TRATAR COM A SÔNIA
TELEFONES CEL E WATSSAP 11 98902-5395

ALuGO QuARTOs MOBiLiAdOs
iNdEPENdENTEs, NO sisTEMA
TiPO HOsTEL (PAGA E MORA).

PRÉdiO NOvO
C/350Ms   

Ao lado dos Hospitais 
Graac;  Sono, e

Hosp. São Paulo .
Tels. (11) 97696-6090/976045686’’

METRÔ PÇA ÁRvORE   
2 MINUTOS DO METRô

1 dorm, sala, cozinha,
WC, área de serviço.

Com fiador ou seguro fiança
Tels. 98686-6226 / 2578-8102

METRÔ iMiGRANTEs   
STA. CRUZ / AV. RICARDO JAFET
Casa  térrea, 5 min. do metrô, 
1 dorm, coz, wc, as, c/ fiador 

ou seguro fiança
Tels. 98686-6226 / 2578-8102

APTO sAÚdE
R$ 1.000,00   

Todo c/ arms. planejados, 
lindo!!! sala, cozinha, 

lazer, garagem
Tels. 50558-0800 / 96428-0663

ORAÇÃO A
sÃO LONGuiNHO

Lembrai-vos, ó glorioso São Lon-
guinho, 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 Trinda-
de. Prometer publicar a devoção.  

J.V.S.

AssOCiAÇÃO BRAsiLEiRA dE POdÓLOGOs - ABP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. (as) associados (as) a comparecerem no dia 
17/01/2018 em nossa sede social na Av Prestes Maia, 241 - 21º 
andar conj. 2111, São Paulo onde realizara a Assembléia Geral 
para ratificação da eleição ocorrida em 14/04/2017. A primeira 

convocação às 19hs e a segunda convocação
às 19h30min com qualquer número de associados.

Podólogo - Salvador Libarino Amorim.

TEL: 2574-7221
CEL: 97227-4886 / 98309-9724
kGsAdvOCACiA@GMAiL.COM

 GONÇALvEs & LARA 
Advocacia

Porque o cliente merece respeito e o nosso 
compromisso com o melhor atendimento

Serviço jurídico especializado em:
FAMÍLIA - DIVÓRCIO

INVENTÁRIO - ADOÇÃO
IMOBILIÁRIO - CONSUMIDOR

ACORDOS JUDICIAIS
E EXTRAJUDICIAIS

www.kgsadv.com.br

 
iNFANTi CiRuRGiA PEdiATRÍCA s/s

CNPJ 13.323.146/0001-10 REGisTRAdA NO 3º RTd Nº 638524 

2ª ALTERAÇÃO E CONsOLidAÇÃO dE CONTRATO sOCiAL.

Data 31/10/2016. Local SP. A totalidade dos sócios da INFAN-

TI CIRURGIA PEDIATRÍCA S/S, sede em SP à Rua Dr. Diogo de 

Farias nº 1175, Ap 101, Vl Clementino, CEP 04037-000. DELI-

BERAM: Reduzir o capital Social conf. art. 1082, Inciso II do CC, 

de R$ 2.000,00 para R$ 1.500,00, representando uma redução 

de R$500,00 que será devolvido nesta data, em moeda corrente 

nacional, ao sócio Daniel Reda Fenga pela sua participação na 

sociedade. As sócias Anna Carolina Chiorino Lopez Polloni, Re-

nata Andrea Costa Prior e Silmara Fazito Ziolli declaram que 

estão de acordo com a redução ocorrida nesta data.

ALUGA-SE KITNETE
R$ 550,00 
Mobiliado para
moça/sra. em 

ambiente familiar
Tratar Fones: 5677-1884

99818-5437

FONE: 5058-0800

APTO. PRÓXIMO 
METRÔ SAÚDE

R$ 245 MIL
1 dormitório, sala,

cozinha c/ AE, 1 vaga.

AP. vL. GuMERCiNdO
R$ 470 MiL 

2 dormitórios, 2 WC
sala com sacada, cozinha,

lazer total, 2 vagas
Telefones: 5058-0800

96428-0663

APTO. sAÚdE 10M dO 
METRÔ - R$ 245 MiL
2 dormitórios, sala ampla,

cozinha planejada,
garagem livre.

Fones: 96428-0663
5058-0800

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”

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

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 
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

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

BELO SOBRADO 
REFORMADO R$ 750 MIL

 Jabaquara/cidade Vargas,
3 dorms, 2 stes, 2 salas, lavabo, 
coz. c/ arms, dep. emp, qtal. c/ 
churrasc. e forno, 3 vagas c/ 

portão automático. REF: 11-3581

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

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

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

APTO 3 DORM.
METRÔ JABAQUARA

SÓ R$ 310 MIL    
3 dormitorios com armarioss, 

sala para 2 ambientess,

cozinha com armários

embutidos, vaga de garagem, 

condominio baixo, Salão de 

festas, play g, portaria

24 horas, etc. Oportunidade. 

REF.: 11-3272

APTO 3 DORM CONCEIÇÃO 
SÓ R$ 390 MIL

 Excel. Apto com 70m2 de AU, 
sala 2 ambs, coz. planejada, 2 
banhs.Òtima localiz, 5 min. a pé 
do Metrô, lazer c/ piscina, churr, 
quadra, jardim, prox. comercio 

e mercados.  REF.: 11-3443

APTO 3 STES – VILA STA 
CATARINA R$ 700 MIL

Imóvel amplo e espaços com 
126m2 AU, sala ampla 2 ambien-
tes, coz. ampla, lav, sacada, quarto 
e banh. emp, vista livre p/ todos os 

lados, 2 vagas de gar, cond. 
c/ piscina e lazer.  REF.: 10-3540

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 OPORTUNIDADE
SÓ R$ 280 MIL
STO ESTEFANO

2 dormitórios, sala 2 ambs , 
cozinha com armários, área de 
serviço e garagem. SAIA DO 
ALUGUEL, OTIMO INVESTI-

MENTO!.  REF.:12-3589

APTO JABAQUARA
R$ 380 MIL 

Apartamento com 67m2 de 
área útil, 2 dormitórios + 

escritório, armários, sala 2 
ambientes, cozinha planejada, 
a.s., garagem.   REF.:12-3587

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
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Odontologia

Saúde e Estética

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

Podologia

•CONSTRUÇÃO E REFORMA

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 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

Jihad

Especialista Ósseo Muscular

• Dr. Jihad Almakhour  CTN SP-03205  • Dr. Ihssan Almakhour CTN SP 03205

► Cabeça, ombro, Coluna, Tendinite, Bursite, 
Nervo Ciático, Hérnia de disco, AVC, Joelho e Pés
► Exercícios de meditação e reabilitação
► Tratamento p/perda de medidas c/resultado no mesmo dia

Rua Luís Góis, 519 – Vila Mariana
4744-5326 9 4030-1574

Consultorio Ósseo Muscular

Especialista Ósseo Muscular

Tratamento p/perda de medidas c/resultado no mesmo dia

CITE ESSE 

ANÚNCIO E 

GANHE UMA 

AVALIAÇÃO 

GRÁTIS

30 ANOS DE EXPERIÊNCIA

9 4366-7410

Terapia alternativa

Casas de repouso

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO LASER TERAPÊUTICO

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

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

3926-4064 - 97304-4064ANTES DEPOIS

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO 

LASER 
TERAPÊUTICO ANTES DEPOIS

GERANDO  CONFORTO

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

3926-4064      97304-40643926-4064      97304-4064

Pé diabético - Unhas encravadas 
Micoses- Calos e Calosidades

 Correção de Unhas - Pés ressecados
Rachaduras - Frieiras 

2807-0797
94767-7072
www.belloespacosp.com.br

R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore

2807-0797

PISO LAMINADO 
EUCAFLOOR

R$ 57,90 m2
COLOCADO C/RODAPÉ

Bello Espaço
Decorações & Projetos

SÓ ESTA SEMANA!!!
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

ADQUIRA JÁ!
2275-7304  *  9.6313-8187

CAFÉ QUE
EMAGRECE?

Café que reduz peso, medida, 
triglicerídeos, colesterol...

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
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dIRETOR adMINISTRaTIVO

Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável

Ana Maria Fuster Coluccio

MTB 23.403

S.PAULO ZONA SUL
As matérias assinadas e / ou em qua-

dro caracterizam artigos ou publicidade, 

e não necessariamente expressam a 

opnião deste jornal

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite 

a publicação total ou parcial de suas 

matérias, para qualquer fim, sem prévia 

autorização documentada.

Distribuído gratuitamente

às sextas feiras em dezenas de

bairros dos distritos oficiais de

Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,

Cursino e Ipiranga.

Impressão Gráfica OESp

www.jornalzonasul.com.br

www.facebook.com/jornalspzonasul

email: falecom@jornalzonasul.com.br

twiter: @spzonasul



08 DE DEZEMBRO DE 2017PÁG. 14

•ACONTECE

CEU Caminho do Mar terá rodas de conversa sobre Direitos Humanos
•EVENTO

Domingo, 10 de dezembro, 
é o Dia Internacional dos Di-
reitos Humanos e nesta data 
terá início a quinta edição do 
Festival de Direitos Humanos, 
que promove até o dia 17 uma 
semana de cidadania por to-
das as regiões de São Paulo.

No Jabaquara, estão previs-

tos debates no CEU Caminho 
do Mar, ao longo da semana, 
com participação aberta ao 
público. O objetivo central é 
discutir que são os direitos 
humanos – na essência, os di-
reitos de todos nós, direitos 
de qualquer pessoa. A ação 
visa a aprimorar as políticas 

e fomentar a participação da 
população e outras entidades 
no processo de formulação 
de projetos e programas.

No dia 11, haverá uma roda 
de conversa sobre as políti-
cas municipais voltadas à po-
pulação em situação de rua, 
a partir das 14h. No dia 12, o 

tema será o Direito à Memó-
ria e à Verdade, às 10h. No dia 
13,o tema será “Diálogos da 
Adolescência e da Juventude: 
vulnerabilidade e violência”, às 
14. Por fi m, no dia 14, a roda de 
conversa será sobre o Diálogo 
Interreligioso, a partir das 14h. 

Em sua quinta edição, o 

Festival é uma atividade re-
alizada, anualmente, pela 
Coordenação de Promoção 
do Direito à Cidade e Educa-
ção em Direitos Humanos, da 
Secretaria Municipal de Di-
reitos Humanos e Cidadania 
(SMDHC). É sempre realizado 
na semana que engloba o dia 

10 de dezembro, Dia Interna-
cional dos Direitos Humanos 
(data em que foi proclama-
da pelas Nações Unidas, em 
1948, a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos).

O Ceu Caminho do Mar fi ca 
na Av. Eng. Armando de Arru-
da Pereira, 5241. 

Espetáculo 
inclusivo no Sesc 
Vila Mariana

Até 09 de dezembro, em 
todas as Unidades do Sesc SP, 
acontece a Semana Inclusiva. 
O SESC Vila Mariana apresenta 
o espetáculo “Colibri, o Ator 
Cego”. A apresentação acon-
tece no sábado, dia 2, às 20h. 
Além do espetáculo, o SESC 
terá visita mediada com LI-
BRAS à exposição “Quem Sou 
Eu?”; peça infantil “Ilhado”, 
com audiodescrição e muitas 
outras atividades. O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

Sacolinhas de 
Natal do Grupo 
Amor e Luz

Faltam algumas semanas 
para o Natal e o Grupo Amor 
e Luz solicita a ajuda de todos 
para montar as sacolinhas de 
Natal para as crianças caren-
tes de Juquitiba e algumas 
comunidades carentes de São 
Paulo. A entidade conta com 
a colaboração da comunidade 
para a arrecadação de brin-
quedos, alimentos, roupas e 
produtos de higiene. Não são 
aceitas doações em dinheiro.
Os interessados devem en-
trar em contato pelos telefo-
nes 5071-9285 ou 99232-5585 
(Thiago).

Bazar benefi cente 
do Quintal de 
São Francisco

Nos dias 2 e 3 de dezem-
bro, sábado e domingo, das 
12h às 18h, acontece o Bazar 
de Garagem em prol do Quin-
tal de São Francisco, associa-
ção benefi cente de proteção 
aos animais. Serão oferecidos 
Produtos Dog’s Sleep para 
pets, além de artesanatos, 
salgados e doces veganos. A 
entrada é franca e é permitida 
a entrada de animais. O bazar 
acontece na Rua Teodureto 
Souto, 592 - Cambuci . Infor-
mações: 2062-8263

Bazar benefi cente 
da AFAI será neste 
sábado

 Neste sábado, dia 9 de 
dezembro, 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, calçados, utensí-
lios e brinquedos a partir de 
R$ 1,00. A AFAI fi ca na Rua Dr. 
Samuel Porto,299 - Saúde. 
Informações pelo fone 2532-
3803 ou através do e-mail 
afaicdi@hotmail.com. Confi ra 
e colabore!

Bazar de Natal da 
Paróquia Santa 
Teresinha

 A Paróquia Santa Teresi-
nha do Menino Jesus promo-
ve seu tradicional bazar de 
Natal no próximo sábado, dia 
9 , das 9h às 17h e domingo,  
dia 10, das 9h às 12h. O bazar 
oferece belíssimos trabalhos 
de bordados, pinturas, cro-
chês, etc , confeccionados 
pelo grupo de voluntárias da 
paróquia. A Paróquia fi ca na 
Av. Bosque da Saúde, 803  - 
Bosqu da Saúde.


