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Que rua merece novo asfalto?

Há solução para o Largo Ana Rosa?

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: união comunitária 
sempre foi marco no Jabaquara

Osnir presta homenagem 
ao aniversário de São Paulo 
com menu especial dia 25

A Prefeitura faz a lim-

peza, retira lixo, entulho 

e bagulhos abandonados. 

Poucas horas depois, as 

pessoas que vivem pelo 

Largo Ana Rosa, voltam 

a ocupar o espaço. A po-

pulação vizinha e pes-

soas que trabalham ou 

estudam na região re-

clamam que o local está 

“mal cuidado”. Mas, os 

moradores de rua não 

são obrigados a sair e 

muitas vezes recusam o 

encaminhamento para 

albergues e centros de 

acolhida. O que fazer? 

Semana passada uma 

nova ação de limpeza foi 

feita no local. Página 3

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

O Programa Asfalto 
Novo, da Prefeitura, está 
recuperando o pavimen-
to na Avenida Jabaquara 
e na Avenida Ibirapuera, 
dentro da área da Vila Ma-

riana. Agora, a Regional 
está desenvolvendo uma 
enquete junto à popula-
ção, pela internet, para 
saber qual a rua que deve 
integrar o programa e me-

rece ser recapeada. Entre 
as sugestões, a Avenida 
Bosque da Saúde, a Aveni-
da José Maria Whitaker e 
Rua das Rosas estão entre 
as sugeridas.   Páginas 5

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

R. Luis Góis, 1566
Tel.: 5072-3266

Venha 

conhecer 

o mais 

novo e 

badalado 

bar da 

Luís Góis!!

Revolucionando 
o conceito 
de beleza

Rua: Caramuru,431 
* Praça da Árvore 
@cutscolor

AGENDE SEU HORÁRIO:

2640-3660

ASSISTA A UMA AULA GRATUITA

RESERVE SEU LUGAR:      9 6611.1945 

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

Quer realmente
FALAR INGLÊS?

VOCÊ PODE!
AINDA ESTE ANO!

Cartão do idoso no Jabaquara
É possível solicitar o 

cartão do estacionamento 
preferencial de idosos por 
internet ou Correio. Mas, 
muitos preferem ir pes-
soalmente nos postos de 

atendimento, para levar o 
formulário já preenchido 
e a cópia de documen-
tos solicitados. Agora, há 
um novo posto na Pre-
feitura Regional do Jaba-

quara e, desde dezembro, 
mais de 800 pessoas já 
foram atendidas. O car-
tão é destinado a motoris-
tas ou passageiros acima 
de 60 anos.   Páginas 4
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Foto: Acervo Jornal SP Zona Sul

Cidade Vargas tem associação 
de moradores desde 1945

niões iniciais em plena rua 
ou em terrenos vazios, em 
que cada morador levava sua 
cadeira, ficou estabelecida a 
data oficial para criação da 
entidade: 1 de Maio de 1945. 

Não por acaso, os inte-
grantes escolheram o Dia do 
Trabalho para marcar a aber-
tura da nova instituição. 

A Sociedade Amigos da 
Cidade Vargas foi essencial na 
conquista de mais opções de 
transporte, para ganhar obras 
de saneamento, iluminação e 
outras benfeitorias públicas. 

Aos poucos, a entidade 
passou a ser referência em 
toda a cidade, inspirou outras 
similares. Ganhou respeito, 
também, junto a autoridades 
e representantes do poder 
público. Em 1969 foi declarada 
de utilidade pública municipal 
e em 1979 conquistou o mes-

mo título em nível estadual. 
Aos poucos, a entidade 

passou a investir em sua pró-
pria sede. Ali, os moradores 
puderam inicialmente se en-
contrar e debater melhorias 
locais. E a população perce-
beu a carência de espaços 
para lazer. 

Com união, os moradores 
conseguiram construir uma 
sede com salão social onde 
foram promovidos bailes ele-
gantes, festas de carnaval e 
muitos encontros. Depois, 
ampliaram a sede com pisci-
nas, saunas, quadras e ginásio 
poliesportivo, salão de jogos, 
cantina... A sede existe até 
hoje e é conhecida como “clu-
be”, por muitos associados.  

Fica na Praça 20 de Se-
tembro, 2 e tem site em que 
divulga sua programação de 
lazer: www.sacv.com.br. 

Bailes elegantes eram  promovidos na sede da Sociedade Amigos

Quando se ouve a história 
de que a Cidade Vargas foi 
um bairro criado como um 
condomínio horizontal de 
casas de bom padrão, pro-
jetado a partir de um uma 
ação conjunta entre os sindi-
catos dos comerciários e dos 
jornalistas, pode-se ter a im-
pressão de que ali não havia 
carências ou problemas. 

Mas, não foi bem assim. 
No início década de 1940, 
quando as primeiras casas 
começaram a ser construídas, 
toda a região ainda estava em 
processo de adensamento. 

O Parque do Jabaquara, 
uma área verde particular 
imensa, começava a desapa-
recer, por conta da venda e 
loteamento por seu proprie-
tário, Antonio Cantarella. O 
Jabaquara, portanto, ainda 
era uma região sem opções 
de transporte público, com 
pouca iluminação, ruas ainda 
sendo abertas, raras opções 
de comércio. 

A população, entretanto, 
era formada por pessoas 
atuantes e conscientes, mui-
tos jornalistas. Unidos, esses 
moradores começaram a pla-
nejar a implantação de uma 
associação de bairro. 

E foi assim que surgiu uma 
das pioneiras e mais fortes 
entidades do gênero na ca-
pital paulista: a Sociedade 
Amigos da Cidade Vargas. 

Depois de algumas reu-

Para melhorar a Saúde  
de São Paulo, há um ano,  
a receita é uma só:  
trabalho, trabalho e trabalho.

Com a criação do Corujão 
da Saúde, pela primeira vez, 
hospitais privados passaram 
a fazer exames de imagem 
para a população. E, com 
o programa Doutor Saúde, 
unidades móveis levam 
cuidados médicos aos bairros 
mais distantes.

1,38 MILHÃO 
DE EXAMES 
DE IMAGEM PELO 
CORUJÃO DA SAÚDE

21 MIL PROCEDIMENTOS 
PELO CORUJÃO 
DA CIRURGIA

12 UNIDADES 
MÓVEIS  
DO DOUTOR 
SAÚDE

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

* Site construído com pesquisa histórica do jornal SP Zona Sul e patrocínio da 
Escola Nossa Senhora das Graças, prestes a completar 60 anos no bairro
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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

•URBANISMO

Regional Vila Mariana promove limpeza 
em áreas ocupadas por pessoas  

Quase toda semana, tem 
morador se queixando ao 
São Paulo Zona Sul sobre o 
“descaso” do poder público 
com relação ao Largo Ana 
Rosa, ao lado da estação 
do metrô. Apontam para a 
ocupação por barracas de 
pessoas em situação de rua, 
para o excesso de lixo e “ba-
gulhos”, ou seja, objetos 
normalmente caracterizados 
como inservíveis. 

Em visita à sede do jornal 
São Paulo Zona Sul no final 
do ano passado, o prefei-
to regional de Vila Mariana, 
Benê Mascarenhas, já havia 
explicado que não se trata de 
descaso - ele garante que a 
situação é oposta. “Fazemos 
limpeza lá constantemente. 
Antes de a equipe chegar ao 
local, no noite anterior, avi-
samos às pessoas da ocupa-
ção para que recolham seus 
pertences porque tudo que 
estiver na praça abandona-
do será removido”, disse, 
esclarecendo que não se po-
dem tirar objetos, especial-
mente cobertores, roupas, 
documentos e instrumentos 
de trabalho (como carrinhos 
de reciclagem) de quem está 
nas ruas. 

A Prefeitura Regional 
pode, entretanto, remover 
qualquer objeto que carac-
terize “estabelecimento 
permanente em local públi-
co, principalmente quando 

impedirem livre circulação 
de pedestres e veículos, tais 
como camas, sofás e bar-
racas montadas ou outros 
bens duráveis que não se 
caracterizem como de uso 
pessoal”.

Assim, as equipes chegam, 
fazem a remoção dos obje-
tos deixados, há varrição, 
limpeza da área. Enquanto 
isso, entretanto, muitos dos 
moradores de rua apenas 
perambulam no entorno, vá-
rios deles carregando seus 
pertences em carrinhos. 
“Depois que a ação é conclu-
ída, muitos voltam ainda no 
mesmo dia”, constatava o 
prefeito regional ao abordar 
o problema. 

Pessoas que vivem pelas 
ruas não podem ser obriga-
das a buscar Centros Tempo-
rários de Acolhimento ou Al-
bergues. Assistentes sociais 
fazem abordagens constan-
tes, oferecendo serviços 
de saúde, tratamento ou 
apenas acolhimento, mas a 
maioria recusa, especialmen-
te quando não é inverno. 

A situação não se limita 
ao Largo Ana Rosa. Ainda 
na área sob responsabilida-
de da Prefeitura Regional 
de Vila Mariana, há pessoas, 
grupos e famílias também no 
canteiro central da Rua Do-
mingos de Moraes, na Rua 
Coronel Lisboa, nos baixos 
do viaduto Onze de Junho, 

no viaduto Bandeirantes, na 
Praça Rodrigues de Abreu, 
no Paraíso. 

Vários desses pontos rece-
beram atenção da Prefeitura 
Regional de Vila Mariana na 
úlltima semana,  com ope-
rações de limpeza apoiadas 
pela Guarda Civil Metropoli-
tana e antecedidas por equi-
pes de assistência social. 

Do Largo Ana Rosa, foram 
removidos lonas, carrinhos, 
pedaços de madeira e toda 
sorte de objetos. 

Houve também ações em 
outros pontos como cantei-
ros da Avenida Dante Pazza-
nese, Av. Dante Pazzanese; 
Av. Moreira Guimarães X Al. 
Imarés; Rua Paulo Francis;  e 
Praça Soichiro Honda.

A Prefeitura Regional tem 
sugerido, ainda, que mora-
dores do bairro sugiram às 
pessoas em situação de rua 
para que busquem o apoio 
do Centro Temporário de 
Acolhimento inaugurado há 
pouco tempo na Avenida 
José Maria Whitaker, 2000 - 
Mirandópolis. 

Ressalta ainda que a Guar-
da Civil Metropolitana faz 
rondas regulares mas não 
pode escolher um ponto de-
terminado para instalação 
de bases fixas, até porque 
apenas representariam a 
mudança de endereço ocu-
pado. Além disso, da mesma 
forma, não pode impedir 

pessoas de optarem pela si-
tuação de rua.

A crise econômica agra-
vou o cenário de ocupação 
de áreas públicas por pesso-
as e famílias inteiras na capi-
tal, especialmente nas áreas 
mais centrais, muitas delas 
em busca de donativos, ou-
tras simplesmente por falta 
de opção ou por desencan-
to. 

As operações recorrentes 
têm surtido algum efeito, 
mas a pergunta que fica é: 
que medidas poderiam efe-
tivamente solucionar o pro-
blema? Como garantir vida 
digna a todas essas famílias? 

Acima, o Largo Ana Rosa após ação na última semana. Abaixo, a Rua Coronel Lisboa, 
durante operação que removeu objetos de fixação permanente que possam impedir 

livre circulação de pedestres por calçadas e vias públicas

Fotos: Prefeitura Regional de Vila Mariana
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Regional Jabaquara tem 
posto do cartão do idoso

•TRANSPORTE

Desde dezembro, quem 
deseja solicitar o Cartão de 
Estacionamento para Idoso 
já pode ir ao novo posto de 
atendimento criado na Prefei-
tura Regional do Jabaquara. 

Embora seja possível pedir 
o cartão pela internet ou pelo 
correio, muita gente prefe-
re fazer a solicitação, com 
entrega dos documentos, 
pessoalmente. Por isso, o De-
partamento de Sistema Viário 
(DSV) tem criado unidades 
descentralizadas, espalhadas 
em diferentes pontos da cida-
de. A do Jabaquara é a oitava 
do tipo na cidade.

A Autorização Especial 
é indispensável não só para 
a utilização das vagas des-
tinadas aos idosos nas vias 
da cidade, mas também em 
estacionamentos de estabe-
lecimentos privados de uso 
coletivo, como shoppings e 
supermercados, que agora 
também são sujeitos à fiscali-
zação pela CET.

Em pouco mais de um mês 
de funcionamento, o número 
de pessoas atendidas no Jaba-
quara já superou 800.

Segundo o último Censo 
Demográfico, realizado pela 
Supervisão de Saúde em 2010, 
o Jabaquara apresenta uma 
população de idosos subs-
tancial, ocupando o 3º lugar 
no ranking da cidade de São 
Paulo, com 17,8% de idosos 
apresentando mais de 60 
anos e, na faixa dos 80 anos, 
ocupa o segundo lugar.

O posto da Prefeitura Re-
gional Jabaquara funciona na 
Av. Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, 2.314, Jaba-
quara, das 9h às 17h, exceto 
feriados e dias de ponto fa-
cultativo.

O cartão do idoso é des-
tinado às pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos, 
condutoras ou passageiras 
de veículos automotores e 
residentes no município de 
São Paulo.

Para agender o atendi-
mento na Prefeitura Regional, 
é preciso fazer o cadastro no 
Sistema Unificado de Auto-
rizações Especiais (SUAE), 
no portal da Secretaria de 
Mobilidade e Transportes 
(SMT) no seguinte link: http://
www3.prefeitura.sp.gov.br/
ST1656_Internet/PaginasPu-
blicas/Home.aspx (veja link 
também no site jornalzonasul.

com.br). Após cadastro, sele-
cionar a opção “Idoso”, clique 
no item “Requerimento de 
Estacionamento de Idoso” e 
informe se o requerente tem 
alguma incapacidade para 
assinar o formulário.

- O formulário de solicita-
ção do cartão com os dados 
do requerente é gerado de 
forma online e automática e 
então é preciso selecionar a 
opção “Agendar”, na parte 
inferior direita do formulário 
online.  O idoso deve escolher 
a data e o horário do aten-
dimento presencial na sede 
do DSV ou no posto descen-
tralizados para realização do 
serviço. 

Após o agendamento é 
necessário imprimir o for-
mulário e assiná-lo. Além do 
formulário, é preciso levar 
cópias simples de RG, CPF e 
comprovante de residência.

SE
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o
A magia do

Artesanato &
Decoração

Decoração De ambiente - revestimento De móveis - caixas artesanais
aplicação em pareDes - personalização De agenDas

Mais de

500 
MODELOS E ESTAMPAS

NACIONAIS E IMPORTADOS

Baixe nosso catálogo 

em facinos.com.br

Rua Santa Cruz, 573 - próx. metrô Santa Cruz - www.facinos.com.br
Atendimento ao consumidor: 2823-7222 - Revenda: 5539-3177

TECIDO AUTOCOLANTE FACINOS É UM

REVESTIMENTO PRONTO PARA ENVELOPAMENTO,

PRÁTICO PARA DECORAR

E FÁCIL DE APLICAR EM

MÓVEIS, OBJETOS DIVERSOS,

PAREDE RESIDÊNCIA,

COMÉRCIO, ESCRITÓRIO,

PAINEIS CENÓGRÁFICOS ETC

SOMOS  FABRICANTES  -  PREÇOS  ESPECIAIS  DE  ATACADO
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•URBANISMO

Que rua deve receber novo 
asfalto na Vila Mariana?

A Avenida Jabaquara já 
está em obras desde o fi nal 
do ano passado, recebendo 
nova camada asfáltica. A pró-
xima via também foi defi nida: 
Avenida Ibirapuera, onde os 
trabalhos devem começar 
em breve. E depois? Qual a 
via que está em piores condi-
ções e que precisa de recape-
amento com mais brevidade?

A Prefeitura Regional de 
Vila Mariana acaba de criar 
uma enquete na internet 
para saber a opinião dos 
moradores dos distritos Vila 
Mariana, Saúde e Jabaqua-
ra, para defi nir os próximos 
passos do programa Asfalto 
Novo na região. 

A enquete traz algumas 
sugestões - muitas delas real-
mente coincidentes com crí-
ticas e reivindicações feitas 
pela população local ao São 
Paulo Zona Sul, como a Ave-
nida Bosque da Saúde e as 
Ruas Loefgreen e das Rosas. 

Mas há também outras 
artérias de trânsito, como 
o corredor formado pelas 
avenidas Dr. Ricardo Jafet 
e  Prof. Abraão de Moraes, 
as avenidas José Maria Whi-
taker, Lins de Vasconcelos 
e Indianópolis. A Rua Padre 
Machado também está entre 
as sugestões apresentadas.

Mas, há também um espa-
ço disponível para outras su-
gestões, para que o próprio 
morador possa indicar a via 
que considera em piores con-
dições. 

O link para participar da en-
quete está disponível no site 

do jornal - www.jornalzona-
sul.com.br. Participe e opine!

Obras
Na Avenida Jabaquara, as 

obras já estão avançadas. Os 
3.100 metros de extensão 
serão inteiramente recapea-
dos, totalizando 77.500 m². E 
as 1.577 guias e sarjetas serão 
reformadas. 

A Prefeitura também escla-
receu que a ciclovia permane-
ce na via e já está recuperada. 

Os recursos para o progra-
ma vem do fundo de multa, 
pela primeira vez na história 
da cidade.  No total, serão 
investidos R$ 350 milhões 
no recapeamento de vias em 
todas as 32 Prefeituras Regio-

nais, sendo R$ 210 milhões 
do Fundo de Multas, R$ 100 
milhões do Tesouro Munici-
pal e os outros R$ 40 milhões 
serão investidos pela SPTrans 
no recape 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.

De acordo com a Prefei-
tura, o asfalto utilizado tem 
qualidade superior, por con-
ta de  exigência da licitação, 
que estabelece durabilidade 
mínima de oito anos, contra 
quatro que eram exigidos an-
teriormente. 

MATRÍCULAS ABERTAS PARA 2018. 

A TRADIÇÃO
NO ENSINO
ESTÁ AQUI.

TÉCNICA NOVA COM CATAPLASMA 
E VENTOSA TRATA DORES E
INFLAMAÇÕES DA COLUNA 

E DAS ARTICULAÇÕES

Especialista Ósseo Múscular, o 
Dr Jihad desenvolveu sete técnicas 
em Singapura, com cataplasma 
e ventosa, aplicados através de 
ervas e produtos específi cos, na 
região do problema a ser tratado, 
tudo de forma externa.
» Medicina chinesa
» Medicina japonesa
» Medicina árabe
» Medicina profetual
   muçulmana
»Medicina africana
  popular
» Reiki
» Shiatsu

JIHAD
Especialista Ósseo Muscular

Dr. Jihad Almakhour  CTN SP-03205
Dr. Ihssan Almakhour CTN SP 3371
30 ANOS DE EXPERIÊNCIA

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

Rua Luís Góis, 519 – Vila Mariana

“Sou Rosa. Tinha o braço direito com redução 
de movimento e muita dor. Tinha uma hérnia 

de disco. Me tratei com o Jihad e sarei”

Com Jihad, sempre tem jeito

4744-5326 9 4030-1574

Consultorio Ósseo Muscular

Especialista Ósseo Muscular
CITE ESSE 

ANÚNCIO E 

GANHE UMA 

AVALIAÇÃO 

GRÁTIS

CTN-SP 03205

9 4366-7410



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

PARA 
ANUNCIAR, 

LIGUE: 
5072-2020

9 8216-2837

•GASTRONOMIA

Plaza Sul tem oficina de circo nas férias
Durante as férias de janei-

ro, as crianças têm diversão 
garantida no Shopping Plaza 
Sul. Até o dia 11 de feverei-
ro, os pequenos poderão 
participar das novas ativida-
des oferecidas nas oficinas 
de circo. Estarão disponíveis 
brincadeiras em aparelhos 
para acrobacias aéreas como 
tecidos, lira e cama elástica. 
Monitores também ensinarão 
as crianças a se equilibrar em 
bolas e fazer malabares.

Além disso, neste mesmo 
período, o Shopping Plaza Sul 
recebe o evento Lug Brasil, 
uma mostra internacional de 
criações feitas com blocos de 
montar a partir das peças de 
blocos de montar Lego®. A 
exposição será dividida em 
mesas temáticas, chamadas 
de estações, que apresentam 
uma variedade de conjun-
tos, cores e formas. Entre os 

temas expostos estão: Star 
Wars, Cultura Pop, Cidade, 
Tecnologia e Castelo.

Em paralelo à mostra, será 
promovida a Oficina “LUG”, 
onde crianças e adultos po-
derão testar sua criatividade e 
habilidade, tendo à disposição 
os clássicos blocos de montar 
e gabaritos para a montagem, 
seguindo o modelo original. A 
oficina estará aberta todos os 
dias do dia 15/01 ao dia 14/02 
das 12h às 20h, e receberá 
grupos de até 12 pessoas por 
oficina. Os interessados pode-
rão fazer a inscrição no local, 
com os monitores, e serão 
chamados de acordo com a 
disponibilidade de vagas ao 
longo da programação.

Serviço:
Oficinas de Circo- apare-

lhos para acrobacias aéreas, 
como tecidos e lira, cama 
elástica. Monitores também 

•TURISMO E LAZER

Restaurante terá buffet especial 
para homenagear São Paulo

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

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

3 DE MARÇO 2018
SANTOS - ESCUNA E AQUÁRIO

Inclui: ônibus Executivo, almoço, lanche de bordo, pas-
seio de escuna, visita ao Aquário, centro histórico, city 

tour panorâmico pelas praias, tempo livre, 
Ponta da Praia de Santos 

Valor:  R$ 189,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 99,00 

10 DE MARÇO 2018
SERRA NEGRA E ÁGUAS DE LINDÓIA

Inclui: ônibus executivo, lanche, almoço em 
Serra negra, passeio de trenzinho em Águas de 
Lindóia até o Cristo, tempo livre para compras 

de malhas, doces, artesanatos, queijos etc
Valor:  R$ 219,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 114,00 

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2018 (AOS SÁBADOS)

São Paulo é aquela cidade 
da correria, da falta de tem-
po para produzir e saborear 
alimentos, mas que traz à 
nossa memória afetiva sabo-
res como o arroz com feijão, 
o pastel de feira, o cuzcuz, 
o virado à paulista com seu 
saboroso tutu...

Para homenagear a metró-
pole, o restaurante e lancho-
nete Osnir Hambúrguer vai 
excepcionalmente abrir no 
feriado de 25 de janeiro, dia 
em que São Paulo celebra 464 
anos de sua fundação.

O restaurante geralmente 
oferece almoço em sistema 
self service, com amplo e di-
versificado buffet, de segunda 
a sábado, com valor de R$ 
59,90 por quilo. Em domingos 
e feriados, abria apenas em 
sistema a la carte, com pratos 
rápidos, porções e lanches, 
mas passará a ter o sistema 
de buffet, também, logo após 
o Carnaval. 

Mas, para marcar o amor 
pela cidade que é a alma do 
sucesso da casa que tem qua-
se meio século  de existência 

(foi fundada em 1969!) e, nos 
últimos anos. passou por vá-
rias ampliações e reformas, 
O buffet terá a variedade de 
sempre, com várias opções 
de pratos quentes e saladas. 
Mas, dessa vez as estrelas 
serão pratos que todo pau-
listano - de nascimento ou 
coração - adora!

O Especial São Paulo terá  
um Picadinho bem típico pau-
listano. Com molho da casa, 
carne em pedacinhos bem 
suculentos, com batata cozi-
da e ervilhas. 

O Virado à Paulista, normal-
mente servido às segundas, 
também estará lá no aniversá-
rio, que este ano cai em uma 
quinta-feira: tutu de feijão, 
farinha de milho, carne seca, 
toucinho... E um arroz soltinho 
pra combinar. Vale destacar 
que a casa sempre oferece 
também arroz integral como 
alternativa: uma delícia!

O buffet também terá mini 
pasteis, para celebrar essa tra-
dição tão paulistana das feiras. 
Inclusive pastelzinho de pizza 
- quer algo mais paulistano?

O Cuscuz Paulista, prato 
que remonta à tradição ban-
deirante no estado, também 
estará lá, bem temperado 
e demonstrando a riqueza 
gastronômica da história da 
capital. 

Outra combinação possí-
vel e típica será o Paulistinha: 
filé mignon grelhado, arroz, 
purê de batatas, feijão, acom-
panhados de salada de alface, 
tomate, paulisto e ervilhas. 

Quem preferir, pode re-
correr ao filé parmegiana, que 
remonta à influência italiana: 
aqui, o bife com fritas e arroz 
ganha cobertura de molho e 
queijo!

O buffet vai ainda trazer 
salgadinhos que combinam 
muito com a história gastro-
nômica paulistana: coxinhas, 
bolinhas de queijo e outras 
guloseimas estarão no buffet.

Aproveite! O Osnir Ham-
burger fica na Av. Jabaquara, 
538 – Mirandópolis, bem 
perto da estação Praça da 
Árvore do Metrô. Telefone: 
5583-3055. Delivery: 5581-
8093 e 2578-2165.

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

ensinarão as crianças a se 
equilibrar em bolas e fazer 
malabares. Data: de quarta a 
domingo, até 11/02 Horário: 
das 14h às 20h Faixa Etária: 
indicado para crianças de 6 a 
10 anosLocal: Shopping Plaza 
Sul – Piso 1, em frente à C&A-
Gratuito

Mostra “Lug Brasil”: Data: 
até 11/02Horário: das 12h às 
20hLocal: Shopping Plaza Sul 

– Piso 1, em frente à Academia 
Monday Gratuito

Oficina “Lug”. Data: até 
14/02 Horário: das 12h às 20h 
Local: Shopping Plaza Sul – 
Piso 1, em frente à Academia 
Monday. Gratuito.

Endereço: Praça Leonor 
Kauppa, 100, Saúde, São Pau-
lo (SP). SAC: 11 4003-7220.
www.shoppingplazasul.com.
br

Shopping também terá oficina e exposição com Lego

19 DE JANEIRO DE 2018PÁG. 06



19 de JANeIRO de 2018 PÁG. 07

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
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LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

PÇA. ÁRVORE
APTO  2 DTS  S/ VAGA

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

edifício s/ elevador, cond baixo,
a 200m do Metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 398 MIL
Excelente negócio, living com

terraço, rico arms.
Ao lado do Metrô Saúde.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 420 MIL
Excelente apto, c/ armários,

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

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 430 MIL
Reformado, 70m² áú, repl

armários, dependência emp,
churrasqueira.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 490 MIL
Ótimo apto, 70m² áú, bem

localizado, ao lado do Metrô
Sta Cruz. Av. Onze de Junho, único!

SÃO JUDAS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 580 MIL
Exc apto, ótima localiz,

repl armários,
coz planejada, próx ao metrô

V. CLEMENTINO
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado, ao 

lado da Pça Sta Rita, gar coberta. 
Próximo ao metrô. Único.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 650 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

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

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.

V. GUMERCINDO
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$ 705 MIL
Exc oferta, ótima localização,

82m² áú, andar alto,
living c/ terraço, lazer total.

V. CLEMENTINO
SOBRADO

R$ 735 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima localização, 2 amplos
dormitórios, edícula, gar.

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

R$ 750 MIL
Exc negócio, terraço gourmet, 

repleto Arms. Próx ao
Metrô Santa Cruz.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  GAR

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

estado de conservação.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

R$ 900 MIL
Living 3 ambs, 3 amplos dts, 

edícula, 4 vgs, quintal, jardim, 
entrada lateral.

V. MARIANA
COBERTURA  3 DTS  2 STES

2 GRS - R$ 955 MIL
Exc oferta, mobiliado, ótima 

localização, 600m do Metrô Imi-
grantes.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.050 MIL
Ao lado do metrô,

andar alto, terraço,
repleto de armários, lazer.

MOEMA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.198 MIL
Exc apto, 112m² áú, liv amplo,

2 ambs, var, repl arms, 
fora de rota. Lazer completo.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.220 MIL
Exc negócio, andar alto, 108m² áú, 

liv 2 ambs, terr, rico arms. Próx 
Metrô Santa Cruz.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 1.290 MIL
Ótima localiz, 400m² ác, 10x35,
14 sls, 7 banh, 8 vgs,  ter plano, 

bom p/ diversas finalidades.
Próx Metrô Pça Árvore.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.320 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

V. CLEMENTINO
APTO 1 DT GAR

R$ 1.600,00
Ótimo apartamento,

living com
sacada, boa localização 

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  S/VAGA

R$ 2.300,00
Ótimo apto, excel vista,
reformado, mobiliado,

ao lado Metrô Praça Árvore.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  STE  GAR

R$ 3.200,00
Ótimo sobrado,
rua tranquila,

coz planej, 2 banheiros.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 2 DTS 2 STES 2 GRS

R$ 3.500,00
Excel casa, sala ampla com

terraço, entrada lateral,
churrasqueira, quintal.

V. MARIANA
COBERTURA  3 DTS  2 STES

2 GRS - R$ 4.000,00
Exc cobertura, mobiliado,

ótima localização,
600m do Metrô Imigrantes.

ALTO IPIRANGA
SALA COMERCIAL

R$ 1.300,00
Salas comerciais, em torno
de 40m² a.ú. Prédio novo,

excelente localização.

VERGUEIRO
SALA COMERCIAL

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

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

V. MARIANA
SALA COMERCIAL

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

Fácil acesso ao Metrô Ana Rosa.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 8 salas, 8 vagas, 
4 banheiros, reformado, próx ao 

metrô Praça da Árvore.

V. MARIANA
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas, 

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

V. CLEMENTINO 
SOBRADO COMERCIAL

R$ 9.000,00
Ótimo sobrado, exc localiz, 9 salas, 

4 banheiros, 6 vagas.
Vale a pena conhecer!

V. CLEMENTINO
PRÉDIO COMERCIAL

R$ 19.500,00
Ótima local, 550m² ác,

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

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 459 MIL
Reformado, exc negócio,

ao lado do metrô, Pça da Árvore. 
Vale a pena conhecer.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 519 MIL
Oportunidade, ótimo apto, living 
c/ terraço, 2 ambs, repl de arms, 

andar alto, lazer.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 539 MIL
Exc oferta, ótima localiz, living c/ 
terraço gourmet, repl de arms, 

cozinha americana.

CHÁC. INGLESA / V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$ 698 MIL
Exc apto, ótima localização,

living amplo
com terraço, lazer.

MIRANDÓPOLIS
CASA TÉRREA  3 DTS  2 GRS

R$ 650 MIL
Rua tranqüila, 3 amplos DTS,

2 vagas, próximo ao metrô
Praça da Árvore.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 954 MIL
Exc apto, no miolo do bairro, living 

amplo c/ terraço,
repleto de arms.

CHÁC. INGLESA / V. MARIANA
COB DUPLEX 3 DTS STE 3 GRS

R$ 1.650 MIL
Oportunidade, cob duplex, mobiliada, 

exc localiz, 3 vagas, lazer, cond 
baixo. Próx metrô Pça Árvore.

JABAQUARA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.350,00
Ótimo apartamento, fácil acesso ao 

metrô, cozinha com arms,
condomínio baixo.

SAÚDE
SOBRADO  2 DTS  2 GARS

R$ 530 MIL
Excelente sobrado, living amplo,

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

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. BRASILINA
R$ 310 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

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
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
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, qtal, dep. p/ emp., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 15.864

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$ 730 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
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

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

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 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
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

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
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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 300 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, ótimo local da R. D. 
Bernardo Nogueira, vago, c/ 3 
dormitórios, wc sovial, living 

p/ 2 ambientes, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.286

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 410 MIL 
Vago, c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, 

wc social, living p/ 2 ambientes 
c/ sacada, sanka, cozinha 

planejada, wc p/ empr, garagem 
p/ 2 carros, lazer completo, 
ótima oferta - REF.: 16.383

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 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

(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

(3) IMÓVEIS
V. BRAS.MACHADO

R$ 690 MIL
Ótimo p/ renda, sendo uma 

casa c/ 2 dorm.,sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, gar. p/ 2 
carros, e outras duas casas c/ 
1 dorm., sala, coz., wc social, 

lavanderia - REF.: 15.969

COBERTURA DUPLEX
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Vago, gar. p/ 3 carros, sendo 2 
dorm. c/ AE, wc social, living c/ 
sacada, sl. TV, dep. p/ empreg., 

cobertura c/ cozinha c/ AE, 
lavabo, lavanderia, terraço c/ 

piscina e churr. - REF.: 16.376

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

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

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Ótima localização do bairro, 
construção de 200m², c/ 3 

dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
terraço social c/ churrasq., 

lavabo, cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros - 

REF.: 16.366

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.350 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
living p/ 3 amb., ampla sala TV 
(ou 4º dorm.), lavabo, ampla 

coz. c/ AE, amplo qtal, jardim, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

Terreno 187 m², construção de 
200 m², c/ 4 dorm., 2 suítes, 

closet, living p/ 3 amb., terraço, 
lavabo, coz. c/ AE, despensa, 

dep. p/ empreg., gar. p/
4 carros REF.: 16.382

APTO
V. MORAES
R$ 260 MIL

Ótima oferta, boa localização 
da R. Simão Lopes, vago, c/ 2 

dormitórios, wc sovial, sala p/ 2 
amb., cozinha c/ AE, lavanderia, 
quarto de empregada, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16.109

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 324 MIL
Excelente localização da R. 

Vergueiro, a 850 mts. do Metrô 
Alto do Ipiranga, vago, c/ 2 

dormitórios, living, sl. jantar, 
cozinha, lavanderia, local p/ 1 

carro - REF.: 16.403

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

APTO
PLANATO PTA

R$ 385 MIL
Ótimo local da Av. José Maria 

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

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

p/ 1 carro - REF.: 15.949

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
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
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
BQ. DA SAÚDE

R$ 535 MIL
Vago, reformado, excelente 

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

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

REF.: 16.004

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim de 
Almeida, área útil de 74 m², c/ 2 
dorm. c/ AE, wc social, living p/ 

2 amb., coz. c/ AE, quarto
e wc p/ empregada, garagem
p/ 1 carro - REF.: 15.774

SOBRADO
METRÔ A. IPIRANGA

R$ 590 MIL
A 700 mts. do Metrô A. do 

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

gar. p/ 2 carros - REF.: 15.675

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. 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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

construção de 136 m², c/ 3 
dorms c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb., ampla coz. planejada, 

lavand, quarto e wc p/ emp, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.873

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte c/ 
hidro, wc social, liv. p/ 2 amb., 

coz. c/ AE, lavand, dep. p/ 
empr., gar. p/ 2 carros, terreno 
5,50 x 20 mts., construção de 

170 m² - REF.: 16.358

SOBRADO COND. FECHADO
JD. DA 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
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excel. acabto., todos cômodos 
c/ ar condicionado, c/ 3 dorm. 
c/ AE, 2 suítes, living, lavabo, 

sl. Jantar, coz. c/ AE, despensa, 
amplo sóton p/ escritório c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 16.413

SOBRADO
V. VERA

R$ 790 MIL
3 dorms 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

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$ 998 MIL
A 800 mts. do Metrô A.do 
Ipiranga, terreno 234 m², 

construção 197 m², c/ 3 dorm., 
ste c/ closet e sacada, liv. p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, amplo 
qtal, dep. p/ emp., jardim, gar. 

p/ 4 carros - REF.: 16.384

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.180 MIL

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

APTO
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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

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

living p/ 3 amb., lavabo, 
escritório, cozinha conjugada c/ 
espaço gourmet, qtal gramado, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.555
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S.PAULO ZONA SUL
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$450,000,00 - 

Imovel não da financiamento
Tel: 9.9233-0673

Creci 54921

KiTneT MoBiliado 
JaBaQuaRa R$ 600,00

Amibiente familiar
para senhor ou senhora
Fones: 5677-1884

99818-5437

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

FarmaCêuTiCo(a) 
aposenTado(a)

Para trabalhar 9 horas por semana 
Vila Guarani-metro conceiçao

sendo :2a., 3a. , 4a. feira das 13 hs. 
as 16hs.  salario a combinar

publio 11- 971474642
eduardo 11 988152336

Compro
Livros usados

reTiro no LoCaL

97230-2978 WHATSAPP

  
aJudanTe GeraL

Com Experiência, para trabalhar em loja de
comunicação visual. Segunda a sexta.

Comparecer com currículo e documentos.

 

Rua Santa Cruz, 573,
segunda a sexta feira, após 10h.

  
auXiLiar de esCriTÓrio

Com Experiência, em arte final (corel draw),
comunicação visual e-commerce, elaboração de

catálogos e folhetos. Segunda a sexta.
Comparecer com currículo e documentos,

 

Rua Santa Cruz, 573,
segunda a sexta feira, após 10h.

ConTraTa-se CorreTores

AjudA de CuSto (Com metAS)
Interessados enviar o currículo para:

sac@santasales.com.br  Assunto: Vaga p/Corretor

Hamburgueria

na Vila Guarani

admite:

Chapeiro com

experiência comprovada.
ConTaTo:

(11) 9.8949-2354.

CHapeiro
Hamburgueria
na Vila Guarani

admite:
Ajudante de Cozinha

com experiência 
comprovada.
ConTaTo:

(11) 9.8949-2354.

aJudanTe 
de CoZinHa

ESTÉTICA
ORTOMOLECULAR

E TERAPIAS

HÁ 6 ANOS NO  MERCADO

DE BELEZA E BEM ESTAR

PROCURA PARCERIA COM

  SALÃO NA ZONA SUL,

QUE TENHA SALA DISPONÍVEL.

informações:11-96350.1234 
whatsapp - Terapeuta Marilene

FUNDAÇÃO INSTITUTO EDUCACIONAL DONA MICHIE AKAMA
CNPJ – 52.807.633/0001-00

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com as disposições estatutárias, ficam os Senhores Conselheiros 
da Fundação Instituto Educacional Dona Michie Akama, convocados para 

Assembléia Ordinária do Conselho Curador, a ser realizada no dia 24 de março 
de 2018 (sábado), às 10:00 horas em primeira convocação ou, não havendo 
quórum, às 10:15 horas em segunda convocação com qualquer número de 

presentes, em sua sede à Av. Dr. Altino Arantes, 1098, nesta Capital, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação do Relatório Anual de 
Atividades do Exercício de 2017;b) Aprovação do Balanço Financeiro de 2017, 
após parecer do Conselho Fiscal; c) Aprovação da Proposta de Atividades para 

2018; d) Aprovação da Proposta Orçamentário para 2018; e) Deliberação sobre a 
renovação do mandato de quatro anos dos Conselheiros cujo mandato expira em 
31/03/2018 e posse dos eleitos para o quadriênio 2018/2021;f) Eleição e posse 
dos Conselheiros para compor a Diretoria Executiva para o biênio 2018/2019;g) 

Eleição e posse dos Conselheiros para compor a Diretoria Executiva para o 
biênio 2018/2019; h) Indicação, aprovação e posse dos Conselheiros para 
compor o Conselho Fiscal para o biênio 2018/2019; i) Outros assuntos de 

interesse da Fundação.

São Paulo, 19 de janeiro de 2018.

PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO
 Presidente do Conselho Curador

  esToQuisTa
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

PARA AUTOMAÇÃO

 enviar CV no email: cleber@digel.com.br

End: Rua Mariz e Barros n0 34, procura estoquista que realizará
todas as funções relacionadas aos processos de estocagem,
armazenagem e expedição. CLT Efetivo/Horário Comercial

CLassiFiCadosCLassiFiCados 

são pauLo 
Zona ZuL 
5072-2020

são Judas PRox. MeTRÔ 
Sobradinho de fundo, quarto, 

cozinha, banheiro, 1 vaga garagem.
P/ pessoa que trabalhe fora,

mobiliado ou não. R$1.500,00

Tel: 9.9165-0908

oRação ao sanTo exPediTo
Festa 19 de Abril. Comemora-se 
todo dia 19. Se você está com algum 
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO 
e pecisa de AJUDA URGENTE, peça 
esta ajuda a Santo Expedito. Este 
Santo é invocado nos negócios que 
demandam. Pronta solução e cuja in-
vocação é tardia. Oração: Meu Santo 
Expedito das causas justas e urgen-
tes, interceda por mim junto ao nosso 
Senhor Jesus Cristo, socorre-me nes-
ta hora de aflição e desespero. Vós 
que sois o Santo guerreiro, vós que 
sois o Santo dos aflitos, vós que sois 
o Santo dos desesperados, vós que 
sois o Santo das causas urgentes, 
proteja-me, ajuda-me, dai me força, 
coragem e serenidade. Atenda meu 
pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo 
Expedito! Ajuda-me a superar estas 
horas difíceis, proteja-me de todos 
que possam me prejudicar, proteja a 
minha família, atenda ao meu pedido 
com urgencia. Devolva a paz e a tran-
quilidade. Meu Santo Expedito! Serei 
grato pelo resto da vidada e levarei 
seu nome a todos que tem fé. Muito 
obrigado. Rezar um Pai Nosso, uma 
Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  R.O.

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$725 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. 

 SOBRADO SEMI NOVO 
CHÁCARA  INGLESA

790 MIL
3 dorm, 1 ste, WC social, A.E., 
sala, lavabo, copa/coz, lavand. 

entrada lateral 2 vagas.

SOBRADO NOVO
V. GUARANI - R: CASÉRIO 
LEMBO, 54 - R$ 800 MIL

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

cozinha, churrasqueira, 2 vagas

CASA TÉRREA
VILA GUARANI 8 X 25 M²

550 MIL
2 dorm, sala coz, WC, lavand.

2 vagas mais 1 quarto .
coz e WC. água e luz separado

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 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$ 750 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

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

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

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

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
cOm 5 VAgAS

Só R$ 1100 mIl
Vista panorâmica p/ o par-
que, 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 V. StA cAtARInA 
Esta é sua chance!!! 

Apartamento com 2 dormi-
tórios, com armários, sala, 

cozinha com armários,2 
banheiros, área de serviço 

e com duas vagas de 
garagem, condomínio com 

piscina, churrasqueira e 
salão de festas. Corra 

para visitar, adeus aluguel! 
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

APtO  PROx. mEtRÔ 

JABAQUARA

R$ 265 mIl

2 dormitórios, sala para 

2 ambientes, cozinha, 

banheiro, vaga de 

garagem, condominio 

baixo.  REF.: 12-3396

Só $ 250 mIl-APtO 
BOcA dO mEtRÔ 

cOncEIçãO
(Conj.ITAÚ) 1 dormi-
tório, sala , cozinha, 
banheiro, não tem 

garagem, muito bem 
localizado. Condomínio 
baixo. Òtimo negócio

e investimento!.
REF.: 12-3528
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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

•EDUCAÇÃO •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

Escolas municipais locais 
abrem matrículas de EJA

Muita gente acha que o 
programa de ensino mais 
popularmente conhecido por 
“supletivo” é apenas desti-
nado a adultos que na idade 
jovem não conseguiram con-
cluir o Ensino Fundamental 
e Médio. Mas, na verdade, 
qualquer jovem que esteja 
atrasado nos estudos, que 
tenha parado alguns anos por 
problemas pessoais ou de tra-
balho, pode voltar a estudar 
e conquistar o diploma de es-
tudo secundário pelo sistema 
conhecido por EJA - Educação 
para Jovens e Adultos. 

Várias escolas da região 
participam do programa e 
estão com com matrículas 
abertas. Em toda a cidade, são 
205 unidades educacionais.

Por aqui, estão escolas 
como Cacilda Becker, ao lado 
da estação Jabaquara do me-
trô, Jean Mermoz, pertinho 
da estação Praça da Árvore. 
Para ver a lista completa, 
acesse nosso site: jornalzona-
sul.com.br. 

As inscrições são para 
adultos e jovens com idade 
acima de 15 anos que não tive-
ram acesso ou não concluíram 
o Ensino Fundamental (1º ao 
9º ano) na idade convencio-
nal. As matrículas podem ser 
efetuadas na unidade esco-
lhida até o início das aulas do 
primeiro bimestre, no dia 5 de 
fevereiro.

É possível cursar a EJA em 
Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental (EMEF) e Esco-
las Municipais de Ensino Fun-

damental e Médio (EMEFM) 
nas modalidades EJA Regular 
e EJA Modular ou nos Cen-
tros Integrados de Educação 
de Jovens e Adultos (CIEJA). 
Em todos os casos, o curso é 
presencial e tem duração de 
quatro anos.

O EJA Regular é oferecido 
no período noturno, cinco 
vezes por semana, com 4 
horas diárias. A formação é 
dividida em quatro etapas: Al-
fabetização (dois semestres), 
Básica (dois semestres), Com-
plementar (dois semestres) e 
Final (dois semestres). Cada 
etapa tem duração de 200 
dias letivos.

O EJA Modular apresenta 
uma adequação dos compo-
nentes curriculares obrigató-
rios que são organizados em 
quatro módulos de 50 dias le-

tivos e também em atividades 
de enriquecimento curricular. 
Os módulos são indepen-
dentes, não sequenciais e se 
desenvolvem em encontros 
de 2h15m, cinco vezes por 
semana, além de atividades 
optativas, com duração de 
1h30, para enriquecimento 
curricular.

Nos CIEJAs o atendimen-
to ocorre em três períodos 
(manhã, tarde e noite) em 
até seis turnos diários. Os 
encontros acontecem cinco 
vezes por semana e possuem 
2h15m de duração. O curso é 
estruturado em quatro mó-
dulos, com duração de um 
ano cada. A formação articula 
em seu Projeto Político Peda-
gógico o currículo do Ensino 
Fundamental e qualificação 
profi ssional inicial.
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ANUNCIE: 
5072-2020

9 8216-2837

5072-2020

9 8216-2837
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•SAÚDE

Unifesp busca homens de 
20 a 50 anos, para pesquisa
sobre fertilidade

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

CUIDADORES
DE IDOSOS

Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados
para atendimento ao
idoso, em domicílio

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repouso

A Disciplina de Urologia 
da Unifesp recruta voluntá-
rios para pesquisa em fertili-
dade masculina. 

Os candidatos precisam 
ser do sexo masculino, com 
idade entre 20 e 50 anos, e 
não devem apresentar doen-
ças sistêmicas ou doenças 
sexualmente transmissíveis 
(DSTs).

Primeiramente, os vo-

luntários passarão por uma 
consulta com médico espe-
cialista da Unifesp e depois 
realizarão exames específi-
cos. Eles receberão os resul-
tados via e-mail.

Os interessados devem 
entrar em contato pelo tele-
fone (11) 3807-4062, das 9h 
às 14h, ou pelo e-mail: pes-
quisa.urologia@gmail.com 
(falar com Renata).

Pele e cabelos pedem 
cuidados no verão

Praia, piscina, muito 
sol e calor... A gente 
ganha aquele visual sau-
dável, com a pele bron-
zeada, não é mesmo? 
Bom, nem sempre. 

Os cabelos podem 
sofrer com o excesso 
de exposição ao sol, à 
água do mar ou ao cloro 
das piscinas. Fica com 
aquele aspecto resse-
cado, perde o brilho, 
ganha pontas duplas. 
Se tiver coloração, pode 
“desbotar” e o visual 
deixa de ser saudável 
para parecer desleixado. 

A  p e l e  t a m b é m 
pode sofrer, com o excesso 
de sol, principalmente se não 
houver os cuidados preven-
tivos com protetor solar e 
escolha do horário ideal para 
a exposição. 

Este é um bom momento 
do mês para se preparar para 
o fim das férias e o Carnaval e 
garantir que o aspecto saudá-
vel predomine. 

A primeira dica é hidratar 
os cabelos. A hidratação no 
salão, com tempo adequado 
e produtos ideais para seu 
tipo de cabelo fazem toda a 
diferença na proteção dos fios 
e recuperação dos danos. 

Para danos mais intensos 
ou para quem quer um resul-
tado ainda melhor, uma dica 
legal é recorrer à selagem ca-
pilar, que usa a queratina para 
restaurar a força e o brilho 
dos cabelos. A maciez e o viço 
depois do procedimento são 
incríveis. Há ainda uma redu-
ção do volume, as madeixas 
ficam mais fáceis de pentear, 
“obedientes”!

Para quem tem cabelos 
descoloridos, com mechas, 

luzes e ombré, também é hora 
de dar um trato, retocar a co-
loração, para combinar com 
esse tom bonito de pele que o 
verão nos proporciona! 

E por falar em pele, que tal 
investir em uma depilação com 
cera para obter um resultado 
prolongado? Limpeza de pele 
é ótima também porque nes-
sa fase de calor a oleosidade 
pode predominar, mas só com 
profissionais habilitadas, para 
não  causar agressões derma-
tológicas.

Rose Inoki & 
Michelle Ceródio
Cut& Color Hair

Rua Caramuru, 431 
Praça da Árvore 

Telefone: 2640-3660

# Esta coluna é publicada 
quinzenalmente, sempre 
com uma dica sobre saú-
de e beleza dos cabelos, 
maquiagem e tudo para 

arrasar no visual e extrair 
a beleza que é só sua! #

Odontologia


