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Acompanhe o SPZS pelo Facebook

Av. Jabaquara recebe “asfalto novo”

Colecione a história do bairro.
Nesta edição: projeto CURA 
trouxe novos equipamentos

É tempo de se refrescar: 
na região há de taças 
tradicionais até sorvete assado

As máquinas já eram 

vistas mesmo durante 

o dia na última semana, 

mas a obra mais pesa-

da acontecerá mesmo 

ao longo das madruga-

das. O programa “Asfal-

to Novo” da Prefeitura 

vai recuperar o pavimen-

to ao longo da Aveni-

da Jabaquara, uma das 

beneficiadas na cidade. 

Na região, também está 

prevista a recuperação 

do asfalto na Avenida 

Ibirapuera. A maioria das 

vias incluídas no progra-

ma, entretanto, fica em 

regiões fora do centro 

expandido.  P����� 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

Até 8 de janeiro, o aten-
dimento na redação do 
jornal São Paulo Zona Sul 
está suspenso, por conta 
das férias coletivas, assim 

como a distribuição do jor-
nal impresso. No entanto, 
os leitores ainda podem 
acompanhar notícias re-
centes e rever os fatos 

mais marcantes do ano 
em nosso site - www.jor-
nalzonasul.com.br e em 
nossa Fanpage: facebook.
com/jornalspzonasul/. 

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

Revolucionando 
o conceito 
de beleza

Rua: Caramuru,431 
* Praça da Árvore 
@cutscolor

AGENDE SEU HORÁRIO:

2640-3660
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 13

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

Coletividade marcou 2017 
em diferentes bairros

•COMUNIDADE

Foto: Acervo Jornal SP Zona Sul

Centro Cultural do Jabaquara foi 
inaugurado em julho de 1980

* 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

O plano da Prefeitura, 
entretanto, trouxe novos 
equipamentos. Um deles foi o 
Centro Cultural do Jabaquara, 
construído na década de 1970 
e inaugurado em 1980. Ao 
mesmo tempo, houve refor-
ma da casa de pilão de taipa 
histórica ao seu lado - a casa 
do Sítio da Ressaca.

Inicialmente, a ideia era 
fazer do CCJ um espaço fre-
quentado pela comunidade, 
carente de equipamentos 
de lazer, arte e cultura. Duas 
bibliotecas públicas - uma 
infanto-juvenil e outra de 
acervo mais amplo - foram 
instaladas ali.

Mas, localizado em en-
dereço não tão próximo 
ao metrô e de acesso mais 
complexo pela população, o 
Centro Cutural ao longo dos 
anos passou por diversas 

mudanças administrativas e 
transformações em busca da 
defi nição de um público alvo 
mais fi el.

Por conta da história da 
casa do Sítio da Ressaca e sua 
possível relação com quilom-
bos ou abrigo para homens 
fugidos da escravidão, o Cen-
tro Cultural se transformou 
em Acervo da Memória e do 
Viver Afro Brasileiro no início 
dos anos 1990. Depois, novas 
mudanças vieram. 

Em 2005, as bibliotecas 
foram unificadas e a Paulo 
Duarte mantém todo acervo 
anterior, além de ter se espe-
cializado na temática negra. 

E, o espaço fundado em 12 
de julho de 1980, agora leva o 
nome de Centro de Culturas 
Negras do Jabaquara. Fica 
na rua Arsenio Tavolieri, 45. 
Vá conhecer!

Esta;cão Jabaquara do metrô em construção - década de 1970

ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Feliz Natal
e um 2018

Maravilhoso!
São os desejos
de toda a Equipe
da Escola Nossa
Senhora das Graças

ensg.com.br

O Projeto CURA - Comu-
nidades Urbanas de Recu-
peração Acelerada - alterou 
a paisagem no Jabaquara. E 
não foi só porque resultou na 
abertura de grandes avenidas 
como as posteriormente no-
meadas como Av. Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira e 
Engenheiro George Corbisier. 
Mas, o projeto desenvolvido 
pela Prefeitura nos anos 1970, 
trouxe também novos equi-
pamentos de uso público ao 
Jabaquara. 

Vale destacar que, para-
lelamente, a região toda já 
vivia mudanças estruturais 
radicais por conta da chega-
da do metrô, inaugurado em 
1974 em trecho inicial bem 
na região entre Vila Maria-
na e Jabaquara. Na época, 
também, o Governo Federal 
queria desvincular a imagem 
do BNH como sendo somente 
para fi nanciar moradias, o que 
resultou em verbas para o 
programa. 

O Projeto CURA represen-
tou o loteamento defi nitivo de 
grandes chácaras e teve resul-
tados tristes, também, como 
a derrubada de milhares de 
árvores e construção de muitas 
novas ruas, casas, equipamen-
tos públicos, provocando im-
permeabilização do solo antes 
ocupado por longos terrenos e 
vias sem asfalto.
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MA descrença na classe po-
lítica explica? Talvez. Parcial-
mente. Mas, o fato é que 
moradores de diferentes bair-
ros da zona sul de São Paulo 
estão resolvendo se unir, em 
ações que visam a mais segu-
rança e qualidade de vida. 

No Jardim da Saúde, em 
2017, avançaram não apenas 
as negociações para ampliar 
o alcance da “Vizinhança So-
lidária”, como também hou-
ve ações como piquenique 
solidários, homenagens às 
autoridades da Polícia Militar 
que atuam em conjunto com a 
comunidade, divulgações em 
redes sociais dessas agendas 
conjuntas. 

No Planalto Paulista, onde 
o programa de Viizinhança 
Solidária está em fase mais 
incipiente, a união da co-
munidade foi destaque nas 
manifestações contrárias à 
instalação de um shopping 
center na área da Cruz Verme-
lha (junto à Avenida Moreira 
Guimarães) e igualmente em 
missas solidárias a um mo-
torista de uber assassinado 
no bairro em situação ainda 
não esclarecida, envolvendo 
a prostituição existente em 
pontos do bairro. 

Ali, também, os moradores 
promoveram neste fi m de ano 
um piquenique com direito 
inclusive a pula pula montado 
no meio da rua para uso pelas 
crianças do bairro.

Em Mirandópolis, igual-
mente, o programa Vizinhan-
ça Solidária avançou, em en-

contros promovidos com a 
presença da Polícia Militar. 
No último deles, que ocorreu 
no início de dezembro, nova-
mente dezenas de pessoas 
compareceram.

 A comunidade foi infor-
mada que a Polícia Militar 
está analisando as adesões já 
obtidas. Em breve, devem ser 
ofi cializados os primeiros bol-
sões do programa no bairro.

O Vizinhança Solidária pre-
vê a união da comunidade 
para melhorar as condições 
de segurança e redução dos 
índices de criminalidade, a 
partir da união da população. 
Vizinhos se observam, comu-
nicam suspeitas, criam co-
munidades online, tudo com 
apoio e com contato imediato 
com a polícia militar no bairro. 

E não é só em segurança 
que a união comunitária está 
dando frutos. Literalmente.

Na Saúde, a Horta Comu-
nitária tem sido um grande 
exemplo de resultados pos-

síveis por meio da união de 
pessoas interessadas apenas 
em gerar bons resultados. 

Em dezembro, foi realiza-
da mais uma ação conjunta de 
plantio e ensino de técnicas 
sustentáveis à comunidade. 
Depois, o grupo, que agiu 
recentemente inclusive para 
garantir mais arborização 
em todo entorno da estação 
saúde do metrô, participou 
também de uma celebração 
dos 90 anos do Instituto Bio-
lógico, na vizinha região da 
Vila Mariana. 

Ali, no corredor Poliniza-
dor na Avenida Conselheiro 
Rodrigues Alves, plantaram 
ipês e baixo estrato (forragei-
ras e herbáceas).

A comunidade já visualiza 
projetos e ações que possam 
ter resultados na “Agenda 
2030”. São diferentes gru-
pos que se unem em ações 
paralelas, fortalecendo a 
máxima do “pensar global e 
agir local”. 
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Sabesp renegocia dívidas
•SERVIÇO

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

PodologiaTerapia 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      97304-4064

Pé diabético - Unhas encravadas 
Micoses- Calos e Calosidades

 Correção de Unhas - Pés ressecados
Rachaduras - Frieiras 

ADQUIRA JÁ!
2275-7304  *  9.6313-8187

CAFÉ QUE
EMAGRECE?

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

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

CITE ESSE 

ANÚNCIO E 

GANHE UMA 

AVALIAÇÃO 

GRÁTIS

30 ANOS DE EXPERIÊNCIA

9 4366-7410

Ainda dá tempo de parti-
cipar do programa de parce-
lamento de dívidas promovi-
do pela Sabesp. Chamado de 
“Acertando Suas Contas com a 
Sabesp”, o programa deve ter-
minar nessa sexta, 22, e pode 
ser acessado até mesmo pelo 
aplicativo que a empresa dis-
ponibiliza pelo celular, mas esta 
semana um carro da empresa 
estará em diversos endereços 
na zona Sul da capital, para 
facilitar o acesso do público. 

A ação é voltada para imó-
veis residenciais, comerciais e 
industriais que tenham contas 
em aberto.  Para negociar, bas-
ta ter em mãos o documento 
de identidade (RG), o CPF e 
uma conta de água, na qual 
aparece o número do Registro 
Geral do Imóvel (RGI).

O atendimento não é exclu-
sivo para quem mora próximo 
aos locais onde os veículos 

ficarão estacionados. Qualquer 
pessoa pode renegociar a dívi-
da de qualquer imóvel atendido 
pela Sabesp, mesmo que fique 
no interior ou no litoral.

Ou seja, quem mora na 
Zona Oeste de São Paulo e 
trabalha em Santo Amaro pode 
aproveitar a oportunidade e 
fazer o acerto perto do seu 
local de trabalho. Até o dia 22 
de dezembro, as vans ficarão 
estacionadas em outros pontos 
de grande movimentação.

Uma novidade para este 
ano é a possibilidade de utilizar 
o aplicativo Sabesp Mobile, que 
agora oferece a opção de par-
celamento de contas. O down-
load é gratuito para usuários de 
celulares e tablets com sistema 
operacional Android ou iOS.

Como no restante do ano, 
ficarão à disposição também 
a Agência Virtual no www.sa-
besp.com.br, disponível 24 ho-

ras, e a Central de Atendimento 
(0800 011 9911 – ligação gratui-
ta), que atende de segunda a 
sexta-feira das 7h às 21h e aos 
sábados das 7h às 13h – exceto 
em feriados.

As vans estarão estaciona-
das até dia 22/12, sexta, das 8h 
às 17h, em vários endereços:

– Rua Cidade de Bagdá, 529 
– UPA Vila Santa Catarina- Av. 
Cupecê, 5.497 – Cidade Ademar

– Av. Senador Teotônio Vi-
lela, 130 – Agência Comercial 
Interlagos

– Av. Agostinho Rubin, 761 – 
junto à Av. Cândido José Xavier 
– Jardim

Germânia
– Estrada do M’Boi Mirim, 

4.059 – Agência M’Boi Mirim 
(somente nos dias 21 e 22)

– Rua Nossa Senhora do 
Bom Conselho, 59 – Pirajussara

– Estrada do Campo Limpo, 
5.111 – Pirajussara

•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

PARA  ANUNCIAR, 
LIGUE: 5072-2020

9 8216-2837

*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
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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

Avenida Jabaquara é recapeada
Das 22h às 5h, a Avenida Ja-

baquara está em obras. São 
os trabalhos de recuperação 
de pavimentação da via, que 
foi incluída  no programa As-
falto Novo, da Prefeitura.

A maioria das ruas esco-
lhidas para receber recapea-
mento, de acordo com a ges-
tão Doria, fica fora do centro 
expandido, ou seja, foram 
priorizadas áreas mais perifé-
ricas da cidade. Na Zona Sul, 
são ruas das regioniais de 
Santo Amaro, Capela do So-
corro e Campo Limpo. 

A Avenida Jabaquara se in-
sere em uma lista de dez vias 
estruturais selecionadas: na 
zona sul, junto a João Dias e 
Atêntica; na zona leste foram 
escolhidas Mateo Bei, Bento 
Guelfi e Doutor Assis Ribeiro; 
Engenheiro Caetano Álvares, 
na Zona Norte, e na Rua dos 
Pinheiros, na Zona Oeste. A 
Avenida Flamingo, no Itaim 
Paulista, já recebeu o novo 
asfalto.

Para os próximos dias, está 
previsto o recapeamento em 
outras 17 vias da cidade. Na 
área da Prefeitura Regional 
da Vila Mariana, também está 
previsto o recapeamento da 
Avenida Ibirapuera. 

No restante da cidade, 
estão incluidas as avenidas 
Aricanduva, Nordestina, e na 
Estrada de Poá, na Zona Les-
te, nas avenidas Interlagos e 
Ibirapuera, na Zona Sul, Clo-
domiro Amazonas, na Zona 
Oeste, e na Avenida Maria 
Amália Lopes de Azevedo, na 
Zona Norte.

O cronograma pode sofrer 

alterações de acordo com as 
condições climáticas, mas a 
programação também prevê 
o recapeamento das aveni-
das Antônio Carlos Benjamim 
Santos, na Capela do Socor-
ro, e Manuel Pimentel, em Sa-
popemba, no início de 2018.

Na área da Prefeitura Re-
gional do Jabaquara, não há 
nenhuma via principal listada 
no programa. Por outro lado, 
o órgão informa que mais 
de 20 pontos no Jabaquara, 
receberam 40 toneladas de 
massa asfáltica com o apoio 
da Superintendência de Usi-
na de Asfalto de São Paulo.

Tapa Buraco
A Prefeitura Regional infor-

mou ainda que todas as de-
mandas registradas no SAC 
até o início de outubro foram 
zeradas em novembro. As de-
mais estão sendo eliminadas 
em prazo.

A Prefeitura informou que 
vem investindo mensalmen-
te, desde agosto, R$ 10 mi-
lhões extras vindos também 
do dinheiro das multas para 
ações de tapa-buracos em to-
das as Prefeituras Regionais. 
Além disso, iniciou um amplo 
mutirão e conseguiu limpar o 
histórico de 53 mil demandas 
de tapa-buracos recebidas 
pelo 156. Havia pedidos em 
aberto para esse tipo de ser-
viço desde 2010. 

Verba
Pela primeira vez, o recape 

é feito com dinheiro do fun-
do de multas.

O programa vai investir R$ 
350 milhões no recapeamen-
to de vias em todas as 32 Pre-

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

feituras Regionais da capital 
paulista. Deste total, R$ 210 
milhões são provenientes do 
Fundo de Multas, R$ 100 mi-
lhões do Tesouro Municipal e 
os outros R$ 40 milhões serão 
investidos pela SPTrans no re-
cape de corredores de ônibus. 

Além disso, a Sabesp fará 
o recapeamento de 400 mil 
metros quadrados de vias. E 

os investimentos em asfalto 
prosseguem em 2018. 

A Prefeitura ainda garante 
que a qualidade do asfalto 
utilizado é superior, o que 
vai resultar no dobro de du-
rabilidade ao recapeamento. 
Numa exigência da licitação, 
o asfalto deve durar oito 
anos, diferente dos quatro 
exigidos anteriormente.

•TRÂNSITO

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

Rodízio é suspenso
até dia 15 de janeiro

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes in-
forma que a Operação Horá-
rio de Pico (rodízio municipal 
de veículos) estará suspensa 
para os veículos de passeio 
(automóveis), entre os dias 
22/12/2017 e 12/01/2018. Nesse 
período, continuam valendo 
normalmente o rodízio de 
placas para veículos pesa-
dos (caminhões) e as demais 
restrições: Zona de Máxima 
Restrição à Circulação de Ca-
minhões (ZMRC) e a Zona de 
Máxima Restrição ao Freta-
mento (ZMRF).

O rodízio municipal para 
veículos será retomado na 
segunda-feira, dia 15 de janei-
ro de 2018. A volta da restri-
ção é necessária em razão do 
aumento do fluxo de veículos 
na cidade e término das férias 
escolares. Vale lembrar que a 
operação restringe a circula-
ção de veículos no Anel Viário 
da Cidade nos períodos da 

manhã, das 7h às 10h, e da 
tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio os veí-
culos ficam impedidos de cir-
cular no Centro Expandido, 
incluindo as vias que delimi-
tam o chamado Mini Anel Viá-
rio, formado pelas marginais 
Tietê e Pinheiros, avenidas 
dos Bandeirantes e Afonso 
D´Esccragnole Taunay, Com-
plexo Viário Maria Maluf, 
avenidas Tancredo Neves e 
Juntas Provisórias, Viaduto 
Grande São Paulo e aveni-
das Professor Luís Inácio de 
Anhaia Melo e Salim Farah 
Maluf.

Transitar em locais e ho-
rários não permitidos pela 
regulamentação prevista no 
Código de Trânsito Brasileiro 
implica  infração de trânsito 
de nível médio, resultando 
em multa no valor de R$ R$ 
130,16 e acréscimo de 4 (qua-
tro) pontos no prontuário do 
motorista.
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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

•GASTRONOMIA

Sorvete assado ou petit gateau 
de pistache? Escolha seu gelado!

As temperaturas teima-
ram em subir, este ano. Mas, 
agora os termômetros estão 
indicando a chegada do ve-
rão, que ocorre ofi cialmente 
às 19h23 de 21 de dezembro 
de 2017. Tempo de tomar 
bons sorvetes!

Na zona sul paulistana, 
tem algumas opções bem 
originais: até sorvete assado 
ou pistache acompanhando 
petit gateau... Que tal?  

A lanchonete Osnir Ham-
burger é daquelas que valoriza 
as taças tradicionais, mas com 
várias pitadas de orignalidade. 
Ali tem, por exemplo, além 
dos sorvetes, milk shakes bem 
cremosos não só dos sabores 
mais pedidos - flocos, creme, 
morango e chocolate. Tem de 
avelã, ovomaltine, pistache...

O mesmo vale para o acom-
panhamento do cremosíssimo 
petit gateau, servido quente, 
que pode vir acompanhado de 
uma bola de sorvete de pista-
che (foto) e até uma porção de 

chantilly... Dos deuses!
As taças tradicionais tam-

bém estão no cardápio:  simples 
(1 bola de sorvete) – R$9,90; 2 
bolas – R$16,90; Colegial: 2 
bolas de sorvete, cobertura 
de caramelo e morango, mar-
shmallow, chocolate, chan-
tilly e farofa de caju – R$21,90; 
Sundae: 3 bolas de sorvete, 
coberturas de caramelo e mo-
rango, marshmallow, chocolate 
e morango, chantilly e farofa de 
caju – R$26,90.

E que tal abusar e chamar 
uma Banana Split? São três 

bolas de sorvete, coberturas 
de caramelo, marshmallow, 
chocolate e morango, bana-
na, chantilly e farofa de caju 
– R$29,90; Petit Gateau – pe-
tit gateau de chocolate com 
sorvete de pistache e calda 
de chocolate – R$18,90 .

Fica na Av. Jabaquara, 
538 – Mirandópolis. Dá para 
pedir delivery também: 
5583.3055.

Sorvete assado
Outro lugar incrível para 

quem gosta de um bom sor-
vete é a Frutos do Brasil, que 
antes levava o nome de Frutos 
do Cerrado, na Vila Mariana. A 
casa é conhecida por seus pi-
colés pra lá de originais: jabuti-
caba, seriguela, mangaba, açaí, 
umbu... A lista é imensa e traz 
também os sabores tradicio-
nais, como chocolate, morango 
ou uva. A casa também tra-
balha com sorvetes de massa 
nesses sabores únicos e origi-
nais, para saborear em taças 
e potinhos ou levar pra casa. 

Agora, destaque mesmo 
para o “sorvete assado”. Na 
verdade, a montagem da tigela 
leva bolo de massa pão de ló, 
salada de frutas, sorvete com 
sabor à escolha do cliente. Essa 
montagem é recoberta com 
marshmallow que leva aquela 
superfície tostadinha com mar-
shmallow.  Uma delícia original, 
vale conferir. 

E trabalha em sistema de-
livery, tanto para os picolés 
quanto para os demais. Fica na 
Rua Áurea, 341. Pedidos de en-
trega pelos telefones5084-8014 
ou WhatsApp 98222-6700.

PARA 
ANUNCIAR, 

LIGUE: 
5072-2020

9 8216-2837

R. Luis Góis, 1566
Tel.: 5072-3266

Aproveite também 

a promoção de 

Fraldinha Bassi

Só R$ 29,90

500 g de carne +

farofa, pão e 

vinagrete!

CAIPIRINHA EM DOBRO!

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

R. Afonso Celso, 1554 - V. Mariana - F: 5594-0092
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

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela 

graça de JESUS. Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu 
dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, fosse vós 
desamparado. Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa 
intersseção perante Deus, para que conceda viver e morrer como ver-

dadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de (esclare-
cer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima 

Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.C.

PRECISA-SE DE 
AJUDANTE DE 
CONFEITEIRO

Masculino, enviar curriculo 
para Rua Luis Goes, 1245 

Mirandópolis, CEP: 04043-300

PRÉDIO NOVO
c/350mS   

Ao lado dos Hospitais 
Graac;  Sono, e

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

O GAMP – GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE À PÚBLICA,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o

nº 09.549.061/0001-87, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO do balanço
patrimonial ano base de 2015 publicado no dia 15/12/2017,

nos seguintes termos:
 

Aonde se lê Brayan Couto Santos, leia-se Brayan Souto Santos.

O GAMP – GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.549.061/0001-87, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO do balanço patrimonial 

ano base 2016 publicado no dia 15/12/2017, nos seguintes termos:

Aonde se lê Brayan Couto Santos, leia-se Brayan Souto Santos.

Aonde se lê: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/10/2017,
 leia-se: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/05/2017.

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 SULVENDA / IMÓVEL

AP. SAÚDE 10 m mETRÔ 
R$ 245 mIL   

2 dorm c/ A.E., sala ampla,
coz, garagem livre.

Creci; 136993
Tel: 5058-0800    

96428-0663 

NOVENA SANTÍSSImA 
VIRGEm mARIA

Rezar 9 Ave-Marias durante 9 dias. 
Fazer 3 pedidos, sendo 2 difíceis 
e 1 impossível. Publicar no 9º dia, 

mesmo sem fé, verá o que
acontece. S.L.O.
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3297-5922Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino www.conquistaimoveis.net.br

Que o sentido do Natal esteja sempre presente em nosso dia a dia e que
a esperança seja um objetivo concretizado.

No próximo ano, que seus sonhos lhe sirvam de inspiração para realizar
e sentir que a vida é um presente iluminado que Deus nos deu.

Que todos os dias do Ano Novo sejam iluminados para você e sua família.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!... é o que deseja a

a seus clientes, amigos e colaboradores.

CR
EC

I-4
1.

88
8

2577-0269
www.conquistaimoveis.imb.br

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

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

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
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

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., coz. 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

(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

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

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

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
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
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
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
CIDADE VARGAS

R$ 429 MIL
Próx. ao Centro de Exposições, 

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

cozinha, amplo quintal, wc p/ 
empreg., qto. despejo, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.152

SOBRADO 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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 440 MIL
Ótima localização da Rua 

Jussara, c/ 4 dorm. (sendo 3 
dorm. na parte de baixo e um 

dorm. na parte de cima c/ peq., 
sala intima), wc social, living, 

coz, lavanderia, wc p/ empreg., 
gar. p/ 1 carro - REF.: 16.344

SOBRADO
METRÔ A. IPIRANGA

R$ 590 MIL
A 700 mts. do Metrô A. do 

Ipiranga, vago, ótimo acabto., 
ótima oferta, c/ 3 dorm. c/ AE 
e ar condicionado, suíte, wc 
social, liv, lavabo, coz. c/ AE, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 15.675

SOBRADO COND. 
FECHADO JD. SAÚDE

R$ 670 MIL
 Excelente sobrado em 

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto 
padrão, terreno 10 x 30 mts., 

constr. 225 m², c/ 3 suítes, liv. 
p/ 3 amb., lavabo, escritório, 

coz. conjugada c/ espaço 
gourmet, quintal gramado, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 15.555

APTO.
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MIL
Boa localização da rua Vicente 
Fernandes Pinto, vago, AU = 

62 m², c/ 2 dorm., 1 c/ AE, wc 
social, living, cozinha, lavand, 

gar. p/ 1 carro, condomínio
R$ 429,00 - REF.: 14.610

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

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

proposta - REF.: 15.601

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

garagem - REF.: 15.769

SOBRADO
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

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

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
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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

Ampla sacada gourmet, 
garagem p/ 3 carros, c/ 3 dorm. 

c/ AE, suíte c/ closet, liv. 
p/ 2 amb., escritório, lav, coz. 

planej., depósito, AU = 121 m², 
lazer completo - REF.: 15.048
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•ACONTECE

•CULTURA

A maioria dos equipamen-
tos de arte e cultura suspen-
dem ou reduzem o ritmo de 
atividades em dezembro, 
janeiro e fevereiro. Mas no 
Museu Lasar Segall, na Vila 
Mariana, há várias atividades 
para quem quer aproveitar a 
temporada de férias e apren-
der coisas novas, exercitar a 
mente.

O Laboratório de Fotogra-
fia, por exemplo, desenvolve 
a atividade “Brincando com 
fotografia nas férias! Para 
pessoas de 8 a 80 anos.

Ao longo dos meses de 
janeiro e fevereiro, são ofere-
cidos cursos de quatro técni-
cas artesanais em fotografia, 
onde os participantes pode-
rão experimentar, aprender 
e se divertir. 

Nas aulas de “Transfer”, 
os participantes aprendem 
como transpor imagemsfoto-
gráficas  para diferentes su-
portes, como madeira, metal, 
pedras e o que a imaginação 
inventar.  São três encontros 
de duas horas com a orienta-
dora Dani Sandrini, dias 17, 18 
e 19 de janeiro (quarta, quinta 
e sexta-feira, das 11h às 13h). 

A oficina de antotipia e 
fitotipia ensina técnicas que 
utilizam pigmentos naturais 
extraídos de flores, frutas e 
legumes ou a própria folha 
da planta como suporte para 
a fotografia.  Também são 
três encontros de duas horas, 
com Dani Sandrini, dias 27 de 
janeiro, 03 e 17 de fevereiro  
(sábados, das 11h00 ás 13h00) 

Na técnica de Cianotipia 
(blue print), os participantes 
aprendem um processo fo-
tográfico do século XIX que 
possibilita criar imagens por 
contato. A mistura dos quí-
micos mais a exposição à luz 
solar forma o que chamamos 
de “imagens azuis”. Exploran-
do as formas botânicas do en-
torno e, também, fotografias 
de acervo, serão produzidas 
cópias fotográficas e fotogra-
mas em papéis e tecidos, que 
poderão ser levados para casa 

pelos participantes – e coloca-
dos em quadros, costurados 
em camisetas, almofadas, etc. 
São dois encontros de duas 
horas com a orientadora: Dani 
Sandrini, dias 21 e 23 de feve-
reiro (quarta e sexta-feira, das 
11h às 13h) 

Há 20 vagas em cada ofici-
na e os encontros acontecem 
se houver um mínimo de sete 

participantes. As inscrições 
para todos eles já estão aber-
tas, grátis.

Há também oficinas gra-
tuitas de gravuras, com inscri-
ções só a partir de janeiro de 
2018: Iniciação aos processos 
gráficos; Ateliê Livre e Aten-
dimento; Oficina de iniciação 
à xilogravura; e Oficina de 
iniciação à gravura em metal. 

Saiba mais detalhes so-
bre cada uma delas no site 
do museu. Algumas turmas 
começam em 5 de fevereiro 
(iniciação aos processos grá-
ficos) outras só em março: 
www.muselasarsegall.org.br.

O museu fica na Rua Berta, 
111. Abre de quarta a segunda, 
das 11h às 19h, com entrada 
grátis. 

Museu Lasar Segall terá oficinas gratuitas em janeiro e fevereiro

Mostra: 
fotografias da 
alma, no Jabaquara

No Centro de Culturas 
Negras do Jabaquara, vale 
conferir a mostra “Fotogra-
fias da Alma”, que reúne um 
conjunto de quadros da artista 
plástica Maria Lizete Correia 
e Bruno Correia da Mota, res-
pectivamente avó e neto. Eles 
entrelaçam a delicadeza do 
território da ancestralidade: 
“de pés calejados, traçamos 
as raízes que tocam a história 
viva da alma numa experiência 
orgânica e natural aos dese-
nhos”. Diariamente, até  20 de 
fevereiro de 2018. O Centro de 
Culturas Negras do Jabaquara 
fica na Rua Arsênio Tavolieri, 
45. Telefone: 5011-2421. Entra-
da franca. 

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 
23/12, cata bagulho no Setor 
9, que inclui as ruas contidas 
no pentágono formado pelas 
Av. Pedro Alvares Cabral, Av. 
23 de Maio, Rua Vergueiro, 
Av. Prof. Noé de Azevedo, 
Rua Sena Madureira. Depois, 
no dia 30/12, sercontidas no 
pentágono: Av. Pedro Alva-
res Cabral, Av. 23 de Maio, 
Rua Brigadeiro Luis Antonio, 
Av. Bernardino de Campos, 
Av. Paulista. A operação cata 
bagulho é destinada a reco-
lher objetos inservíveis como 
móveis e outros objetos sem 
condições de uso ou doação.

Foto: Sergio Guerini


