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Carnaval vai invadir Avenida 23 de Maio

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: a história dos 
primeiros trens do metrô

Bolos deliciosos, cafés 
incríveis são destaques em 
um casarão na Vila Mariana

Considerada a grande 

novidade para o Carnaval 

de Rua paulistano de 2018, 

a interdição da Avenida 23 

de Maio começa neste 

fim de semana. Vários 

blocos vão se apresentar 

na via - que é o corredor 

de ligação das regiões 

norte e sul da capital - e 

prometem atrair entre 

duas mil e mais de 100 mil 

pessoas. Há blocos fami-

liares, outros com foco no 

público LGBT... A Vila Ma-

riana se consolida como 

um dos palcos principais 

do carnaval de rua da ci-

dade, que tem atraído 

turistas e evitado o êxo-

do urbano dos morado-

res no feriadão. P����� 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

Secom

R. Luis Góis, 1566
Tel.: 5072-3266

Venha 

conhecer 

o mais 

novo e 

badalado 

bar da 

Luís Góis!!

Carnaval Jambu traz à Vila Mariana 
ofi cinas e show da cultura paraense

Shows, ofi cinas de con-

fecção de brinquedos, ade-

reços, roupas, acessórios... 

A riqueza do Carnaval pa-

raense estará na agenda 

do Sesc Vila Mariana com 

a programação Carnaval 

Jambu, que já estão em 

andamento desde o fim 

de semana passado, mas 

ainda há muito para se 

divertir e para aprender. 

Dá até para fazer saias 

de carimbó e outros ade-

reços. Mesmo com um 

recorte temático, a unida-

de também contemplará 

nas manhãs de carnaval, 

apresentações com mar-

chinhas tradicionais dos 

festejos das décadas de 

1930, 1940 e 1950. P����� 5

ASSOALHOS - ESCADAS E RODAPÉS 
APLICAÇÃO DE SINTEKO CASCOLAK
BONA E POLIORETANO

RASPAGEM 
DE TACOS

FONE: 2962-2355
CEL.:   99691-9721CEL.:   99691-9721
TRATAR COM HAROLDO OU PATRICIA

Revolucionando 
o conceito 
de beleza

Rua: Caramuru,431 
* Praça da Árvore 
@cutscolor

AGENDE SEU HORÁRIO:

2640-3660

» Acompanhamento 
Médico e Enfermagem
» Ambiente Familiar
» Visitas Livres

5021-5421
R.Getúlio Vargas Filho, 707 - Cidade Vargas

Acompanhamento 
Médico e Enfermagem

24 horas

CASA DE REPOUSO
BEM ME QUER
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 19

Foto: Acervo Metro/SP

Desativada esta semana, frota A 
do metrô iniciou no Jabaquara

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

•EMPREGOS

Metrô abre concurso público
O Metrô de São Paulo pu-

blicou no Diário Ofi cial de 
sexta-feira passada, 2 de fe-
vereiro, o edital de abertura 
do concurso público para o 
preenchimento de oito vagas 
de ofi cial de logística e almo-
xarifado da Companhia.

A seleção será conduzida 
pela Fundação Carlos Chagas 
e as inscrições para participar 
do concurso estarão abertas 
das 10h do dia 06/02 até às 
14h do dia 06/03, com o valor 
de R$ 65,00.

Os interessados em parti-

cipar do processo devem ter 
diploma ou certifi cado de 
conclusão do ensino médio, 
expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação e tam-
bém Carteira Nacional de 
Habilitação, no mínimo, cate-
goria B.

Os candidatos aprovados 
e contratados terão salário 
inicial de R$ 3.133,00, sob re-
gime CLT, além de auxílio ali-
mentação e refeição, plano 
de saúde, seguro de vida e 
previdência suplementar. Os 

detalhes sobre o concurso e 
o edital podem ser consulta-
dos pelo site www.concur-
sosfcc.com.br.

A partir de 2017, o Metrô 
iniciou a contratação de 214 
novos técnicos para a opera-
ção de suas linhas, sendo 206 
por meio do aproveitamento 
de candidatos aprovados em 
concursos anteriores. Essas 
vagas somadas às já autoriza-
das no ano passado ultrapas-
sam a marca de 500 novos 
empregos gerados pela Com-
panhia.

No dia 1 de fevereiro, foi 
aposentado o último trem da 
chamada Frota A de carros do 
Metrô de São Paulo. Constru-
ído na cidade de São Paulo, 
mas sob licença e inspiração 
de modelos norte americanos, 
os trens da frota A circularam 
inicialmente em testes no tre-
cho Jabaquara-Saúde, entre 
1972 e 1974. A partir de 1974, 
com o início ofi cial de opera-
ção do metrô paulistano, os 
trens passaram a circular entre 
o terminal Jabaquara e a esta-
ção Vila Mariana. 

O primeiro trem do Metrô 
de São Paulo comemorou 45 
anos, no ano passado. Foi em 
agosto de 1972, que chega-
ram os dois primeiros carros 
(de um conjunto de seis) do 
primeiro trem metroviário 
brasileiro. 

As obras de implantação 
do Pátio Jabaquara ainda nem 
estavam terminadas, mas os 
técnicos e engenheiros da 
Companhia iniciaram imedia-
tamente os testes nos siste-
mas elétricos, eletrônicos, 
mecânicos e pneumáticos dos 
carros-protótipos nas vias já 
construídas.

O objetivo era preparar os 
carros para o primeiro teste 
ofi cial, que iria ocorrer no dia 6 
de setembro, inauguração do 
Pátio Jabaquara, na presença 
do presidente do Brasil na épo-
ca, Emílio Garrastazu Medici. 

A banda marcial formada 

Curso grátis na Vila Clementino
ensina a criar aplicativos para celular

Será na sede da Secretaria 
Municipal de Esportes, na Vila 
Clementino, o curso gratui-
to para apresnder a produzir 
aplicativos para celular. As in-
crições deven ser feitas pela 
internet e estão abertas até o 
dia 20, mas caso as vagas se-
jam preenchidas antes, o ca-
dastro será encerrado. As au-
las, na zona sul, acontecem de 
26 de fevereiro a 2 de março. 

Chamado Latin Code Week, 
o curso é destinado a jovens 
com idade entre 16 e 25 anos. 
Em dezembro do ano passa-
do, aconteceu a primeira fase 
e 120 pessoas foram capacita-
das e receberam certifi cados.

O programa prevê, ao fi nal 
das quatro etapas de forma-
ção das turmas, a premiação 
dos três melhores aplicativos 
desenvolvidos pelos alunos. 
Os sistemas criados terão de 
apresentar, principalmente, 
soluções para os problemas 
da capital paulista. Ao fi nal 

do processo, o grupo vence-
dor receberá uma premiação 
ligada à tecnologia, um tro-
féu e o título de ganhador 
desta edição do Latin Code 
Week. Os grupos em segun-
do e terceiro lugares também 
receberão um troféu pela 
performance.

Negócios 
Dividido em cinco dias, o 

curso tem 20 horas de dura-
ção. As atividades contam 
com conteúdo teórico, mas 
estão focadas em dinâmicas 
práticas para maior experi-
mentação nas aulas, uso de 
softwares para a constru-
ção dos aplicativos, além de 
orientações da potencialida-
de de um futuro negócio na 
área.

O Latin Code Week é uma 
metodologia criada pela em-
presa alemã SAP e pela orga-
nização Junior Achievement, 
aplicada gratuitamente. O ob-
jetivo é contribuir para que jo-

vens desenvolvam e ampliem 
suas competências a partir de 
três dimensões: comporta-
mento, negócios e programa-
ção. Os monitores dos cursos 
são profi ssionais voluntários 
da SAP e da Prodam ou em-
preendedores da indústria 
criativa e de tecnologia.

Para se inscrever, é neces-
sário ter concluído o nível 
fundamental, estar cursan-
do ou ter concluído os níveis 
médio ou superior. As opor-
tunidades estão dividas em 
turmas criadas nas regiões 
norte, sul, leste e oeste da 
cidade, cada uma com 70 par-
ticipantes.

Serviço
Latin Code Week
Prazo para inscrições: até 

20 de fevereiro (ou até o pre-
enchimento das vagas)

Link para inscrição: http://
bit.ly/2Ey0Gqg (acesse dire-
tamente pelo site jornalzona-
sul.com.br

por alunos da Escola Nossa 
Senhora das Graças, que fi ca 
na Cidade Vargas, pertinho da 
estação Jabaquara, apresen-
tou-se na abertura do evento.

Os dois vagões, vindos da 
fábrica da Mafersa Material 
Ferroviário, na Lapa, seriam 
apresentados ao presidente 
em cerimônia marcada para 
o dia 6 de setembro de 1972.

No dia da festa, a seguran-
ça do general vetou a viagem. 
Até então, ninguém havia sido 
transportado. VAle ainda des-
tacar que, na época, viagens 
subterrâneas eram motivo de 
medo pra muitas pessoas.

De cima do palco constru-
ído no pátio do Jabaquara, 
Médici acionou um botão que, 
simbolicamente, inaugurou o 
primeiro metrô do País. O per-
curso experimental, com cerca 
de 400 metros, foi percorrido 
a 20 quilômetros por hora. Do 
lado de fora, cerca de 2 mil 
pessoas aplaudiam.

O protótipo não tinha ban-
cos nem revestimento. Foi o 
último a receber acabamento 
e voltar para os trilhos quando 
o metrô iniciou sua operação, 
em 14 de setembro de 1974.

‘Por causa do botão, mui-
tas pessoas imaginavam que 
havia um piloto automático’, 
conta Lazarini, que tinha 20 
anos. ‘Mas assim que o presi-
dente Médici apertou o botão, 
uma sirene tocou na cabine do 
trem. Era o sinal para acelerar’, 
contou, em relato histórico, o 
primeiro maquinista Antônio 
Aparecido Lazarini, que na 
época tinha apenas 20 anos. 
Os testes ainda duraram dois 
anos e os funcionários coloca-
vam pedaços de ferro e sacos 
de areia nos carros do metrô 
para simular vagões lotados. 

A composição desativada 
esta semana, assim como as 
demais da primeira frota, se-
rão remodeladas voltarão a 
circular,como J35.
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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!

AGORA, TAMBÉM  
COM ENSINO MÉDIO

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO RENOVAÇÃO

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

•CARNAVAL

Avenida 23 de Maio será 
tomada pelo Carnaval 2018

A Avenida 23 de Maio já 
foi interditada para eventos 
esportivos diversos. Mas, 
neste Carnaval de 2018, os 
carros deixarão de fl uir pela 
via para que a folia possa 
passar. 

Neste fi m de semana 
“principal” do Carnaval - já 
que os blocos estão espa-
lhando a festa pelo mês 
quase todo - o corredor 
norte sul será interditado 
ao trânsito para que blocos 
possam desfi lar.

No primeiro fi m de sema-
na de fevereiro, a tendên-
cia que vinha se fi rmando 
em anos anteriores se confi r-
mou: o Carnaval de rua paulis-
tano está se transformando 
em um dos maiores do país 
e não só está fazendo com 
que a população local deixe 
de viajar em busca da festa 
como também está atraindo 
turistas, esepcialmetne do in-
terior do estado. A estimativa 
da Prefeitura é que quase 4 
milhões de pessoas caíram na 
folia de rua no fi m de semana 
passado. 

Agora, além dos desfi les de 
escolas de samba no Anhem-
bi, o paulistano que curte Car-
naval poderá sambar em ple-
na 23 de Maio. 

No domingo, dia 11, desfi -
lam os blocos CHÁ ROUGE, 
Vou De Taxi (SUNDAY JR), Do-
mingo Ela Não Vai e Bloco do 
Desmanche. No dia 12, o Pinga 
Ni Mim sairá às ruas. O Bloco 

dos Invertidos se apresentará 
no feriado de carnaval, 13. Por 
fi m, o Bloco do Baiana System 
e Bloco do Largadinho encer-
rarão as atividades no dia 17. 

Blocos
O Chá Rouge, com a Banda 

Rouge, desfi la neste sábado, 
11, às 11h, com foco no públi-
co LGBT. A dispersão está 
prevista só às 21h, com públi-
co estimado entre 15 mil e 20 
mil pessoas. 

O Bloco Sunday Jr. vem 
com a Banda Vou de Taxi to-
cando no Domingo de Car-
naval, fazendo releituras de 
musicas que que marcaram 
época sua infância, além de 
sucessos da atualidade. Tam-
bém é uma homenagem a du-
pla que também fez sucesso 
nos anos 90/2000. Das 14h 
às 19h, com concentração 
proxima ao viaduo tutoia, 01. 
Estimativa entre 5 mil e 10 mil 

pessoas. 
Também no dia 11, o Bloco 

de Carnaval paulistano “Do-
mingo ela não vai”, entra na 
avenida às 11h, concentrado 
no viaduto Santa Generosa, 
e mostra seu dedicado à pro-
moção da música brasileira, 
principalmente o axé music 
até 16h. Está prevista parti-
cipação da bateria da escola 
de Samba Vai Vai. Publico es-
timado: entre 50 mil e 100 mil 
pessoas. 

O Bloco dos invertidos des-
fi la dia 13, terça, a partir das 
14h, con encerramento pre-
visto para 19h. A concentra-
ção é na 23 de Maio junto ao 
Viaduto Santa Generosa. São 
esperadas entre 2 mil e 5 mil 
pessoas. 

Já o Bloco Sebah Vieira de-
fi ne seu perfi l como familiar 
e estreou no carnaval paulis-
tano de rua no ano passado. 

unidade

BELA VISTA

TÉCNICO
DE ENFERMAGEM

PR E Ç O

MELHOR

escola@cejam.org.brescolacejam.com.br
3107-8197 94935-0500 /escolacejam

Estágio
Garantido

MATRÍCULAS 
TURMAS 2018
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Vai desfi lar dia 17, das 16h 
às 21h, entre os Viadutos 
Santa Generosa e Pedro-
so, Público estimado entre 
20mil e 50 mil pessoas. 

Já o  Navio Pirata é o 
“mini trio elétrico” que, 
pela primeira vez,  sai de 
Salvador. Haverá partici-
pações de BNegão, Flora 
Matos e Rico Dalasam. O 
Baiana System se formou 
em 2009 com o objetivo 
de encontrar novas pos-
sibilidades sonoras para a 
guitarra baiana, a banda 
em seu repertório também 
mistura ritmos afro-latinos 

como: frevo, samba-reggae, 
pagode, groove arrastado, 
ijexá, kuduro, bass music, 
cumbia, entre outros.

A concentração é na região 
do viaduto Santa Generosa e 
desfi la em direção ao centro, 
das 13h às 18h do dia 17 de fe-
vereiro. São esperadas entre 
20 mil e 50 mil pessoas. 

Claudia Leitte
No dia 17, a Vila Mariana 

ainda receberá a cantora 
Claudia Leitte com o Bloco do 
Largadinho. O desfi le terá iní-
cio às 12h na Av. 23 de Maio, 
no Viaduto Santa Generosa e 
terminará às 17h no Viaduto 
Pedroso. Espera-se a partici-
pação de mais de 100 mil fo-
liões.

A cidade mais baiana do 
Brasil recebe pela 1a vez no 
carnaval uma das maiores es-
trelas do ritmo no Brasil. 

Vila Mariana terá até 
Carnaval inspirado 
em Nova Orleans

Está prevista a particpação da bateria da escola de 
Samba Vai Vai no desfi le do bloco Domingo ela não vai”, 

Para quem curte Carnaval, 
mas busca algo mais tranqui-
lo e com estilo diferente, uma 
boa pedida pode ser conferir 
o Carnajazz, promovido por 
bares da região da Vila Ma-
riana. O evento acontece na 
própria terça de Carnaval, 
dia 13, e promete reunir algo 
entre 500 e 2000 pessoas, na 
Rua Joaquim Távora, conhe-
cida pela concentração de 
bares e restaurantes. 

Voltado ao publico fã de 

Jazz, como sugere o nome, o 
evento também se inspira no 
carnaval da cidade berço do 
estilo musical, New Orleans, 
e na folia de lá, a Mardi Grass. 

A concentração será às 
14h, com dispersão prevista 
para 20h. Será na Rua Joa-
quim Távora, altura do núme-
ro 1415. O desfi le deve per-
correr a própria via, além da 
R. Rio Grande, R. Morgado de 
Mateus, R. Alice de Castro, R. 
Joaquim Távora.



•GASTRONOMIA

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)
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Casarão reúne charme e sabores
Imagine uma caminhada 

saudável da estação Ana Rosa 
do metrô até o Parque do Ibi-
rapuera. No meio do caminho, 
um imenso casarão, cheio de 
estilo, chama a atenção. Lá 
dentro, delícias diversas tor-
nam o lugar mais do que uma 
cafeteria, como pode insinuar 
seu letreiro. Uma variedade 
imensa de bolos e doces di-
vide espaço com salgados, 
refeições breves e leves, cafés 
e outras bebidas produzidas 
com ingredientes saudáveis. 

Bolos do Frei - Original 

American Coff e Cake é o nome 
do espaço, com agradáveis 
mesinhas, imensos janelões de 
vidro, paisagismo caprichado - 
como as receitas. 

Os criadores do espaço 
dizem que o nome Frei foi ins-
pirado na essência de antigos 
mosteiros, espaços que reu-
niam lazer, cultura e sabores. 

Embora o cardápio este-
ja sempre com novidades e, 
recentemente, as refeições 
rápidas tenham sido incluídas, 
os bolos ainda são o carro 
chefe da casa. 

Tem delícias bem brasilei-
ras como o Fubá com goiaba-
da cascão, ou o milho verde, 
o mandioquinha, o cenoura 
com nozes. Mas tem também 

red velvet, cheese cake, naked 
cake com coberturas diárias 
incríveis... Sabores tradicionais 
com toque original estão no 
cardápio, como chocolate, 
banana, morango e muitos 
outros. 

Aliás, uma das graças do 
lugar é ir até lá conferir qual 
a novidade do dia. Há opções 
veganas e light, sem glúten ou 
lactose, também. 

Os bolos são oferecidos 
em fatias, mas podem ser en-
comendados ou comprados 
inteiros. 

Os sanduíches tem monta-
gens criativas, como o de Abo-
brinha gratinada com ricota 
temperada, rúcula e tomate, 
no pão ciabatta. O de pastrami 
com provolone também leva 
rúcula e tomate e é servido na 
ciabatta. 

Há porções de empana-
das e sanduíches tradicionais 
como misto quente ou frio, 
queijo quente, além do levíssi-
mo queijo minas com peito de 
peru. Pão de queijo e quiches 
incrementam o cardápio. 

Há doces além dos bolos, 
também, como brownie, que 
pode vir recoberto com caldas, 
ganache, geléias, mel, man-
teiga; cookies, waffles com 
cobertura, cinamon rolls

Nesse verão meio diferen-
te, com temperaturas oscilan-
tes, vale conferir o Afogatto, 
que mescla sorvete e café 
“esprasso”. 

Capuccinos, cafés com dife-
rentes torragens, macchiatos, 

chás, chocolates, iogurtes e 
sucos funcionais formam uma 
lista digna de atender dife-
rentes gostos e climas, com 
opções quentes e geladas. 

Agora a casa está investin-
do também em pratos como 
tilápia em crosta de granola e 
chia, com legumes no vapor 
e arroz com sementes ou a 
moqueca de banana da terra 
com farofa panko. 

Vá conhecer: fica na Av.
Conselheiro Rodrigues Al-
ves,456 - Vila Mariana. Telefo-
ne: 4328.0008.

Desde 1969 respeitando seu paladar

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

DELICIOSAS 
NOVIDADES

EXPERIMENTE!!! 
DELICIOSAS
NOVIDADES

/osnirhamburger

Rosbife 
na Ciabatta

Festival de costelinha suína ao barbecue
A Ceci Grelhados está 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“A Ceci Grelhados 

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

lista completa de carnes 
oferecidas, entre também 
no site.

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

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

Saiba mais em cecigrelhados.com.br

De 79,90/kg

por R$ 49,90!/kg

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

•TURISMO E LAZER

Quer aproveitar o feriadão 
mas fugir da folia? Que tal 
olhar para as estrelas? 

A Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente programou 
atividades bem diferentes 
para quem fi ca na cidade no 
fi m de semana mas não gosta 
do Carnaval - ou quer variar a 
agenda... 

O Planetário do Ibirapuera 
mantém a programação ha-
bitual dos finais de semana, 
mas vai também abrir  na 
segunda e terça de Carnaval. 
E mais: vai ter visita guiada no 
domingo, das 13h45 às 14h45, 
no Ibirapuera., mostrando os 
bastidores e os equipamentos 
que permitem recriar o céu 
noturno no interior da cúpula.

Há também atividades 
complementares. No domin-
go, o Planetário do Ibirapuera 

oferece uma palestra sobre o 
clima da pré-história. Na se-
gunda, o Planetário do Carmo 
traz uma demonstração de 
ciência com luzes e cores; já 
na terça, haverá uma Caça aos 
Fósseis (no Carmo) e uma ofi -
cina prática sobre como sur-
gem tempestades e furacões.

Confi ra a programação:
PLANETÁRIO DO IBIRA-

PUERA - Av. Pedro Álvares 
Cabral, s/n * 

Sessões normais (sábado, 
domingo, segunda e terça de 
Carnaval):

13h – Janela Mágica
15h – Olhar o Céu de São 

Paulo Outra Vez
17h – Planetas do Universo
19h – Olhar o Céu de São 

Paulo Outra Vez
Vagas: 291 
Inscrições: A retirada de 

Quer fugir da folia? Confi ra a agenda 
de eventos do Planetário Ibirapuera

senhas acontece uma hora 
antes de cada sessão, com 
com um ingresso por pessoa.

Atividades especiais:
• Visita Guiada
Domingo (11/02) -  das 

13h45 a 14h45
•Palestra sobre Clima no 

Passado
Sábado (10/02) -  às 14h, na 

Escola Municipal de Astrofísi-
ca (EMA)

• Oficina: Tornado num 
Copo D’Água

Terça (13/02) - das 16h às 
17h, na Escola Municipal de 
Astrofísica (EMA)

* IMPORTANTE: 
Devido ao desfi le dos blo-

cos de carnaval, o portão 10 
do Parque Ibirapuera (o mais 
fácil para chegar ao Planetá-
rio e à Escola Municipal de 
Astrofísica) estará fechado. 
Como opções, o munícipe 
pode utilizar os portões 07, 08 
e 09-A, da  Avenida República 
do Líbano.

Bolos são carro chefe da 
“Bolos do Frei”, que ocupa 
um lindo casarão de esquina 
na Rua Conselheiro Rodrigues 
Alves, na Vila Mariana
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•URBANISMO

Praça em São Judas será 
mantida pelo Rotary Sudeste

Já houve ações do mutirão 
Cidade Linda na área da Praça 
Mário Autuori e outras áreas 
verdes próximas, em São Ju-
das, na confl uência das aveni-
das Jabaquara, Hugo Beolchi 
e Rua Fagundes Filho. Mas, 
em poucos dias a área volta a 
fi car suja e degradada. 

Em parte, denunciam os 
moradores e comunidade vi-
zinha, por conta da ocupação 
e circulação de pessoas em 
situação de rua, muitos de-
les usuários de drogas, que 
vivem sob o viaduto Bandei-
rantes, também próximo dali. 

Até mesmo o “marco rotá-
rio”, um monumento implan-
tado ali, vinha sofrendo com 
o cenário. 

Agora, a praça será man-
tida pelo próprio clube de 

serviços que implantou ali o 
monumento, anos atrás. O 
Rotary Sudeste assinou com 
a Prefeitura Regional de Vila 
Mariana um termo de coope-
ração para cuidar da área. 

Além dele, outros três ter-
mos foram assinados com 
a Coelho da Fonseca, que 
vai fazer a manutenção de 
três rotatórias verdes na Vila 
Nova Conceição; e a Sra. Car-
mem Sylvia Pedro vai conti-
nuar cuidando da Praça Perei-
ra Coutinho, também na Vila 
Nova Conceição. 

No ano passado, foram 
fi rmadas 16 cooperações de 
praças e áreas verdes com a 
iniciativa privada. Atualmen-
te, são 32 locais conservados 
pelos parceiros.

O Programa Adote uma 

Praça foi simplifi cado e per-
mite que empresas, entida-
des e cidadãos possam cuidar 
da conservação de áreas pú-
blicas do município com ser-
viços de manutenção e exe-
cução de melhorias urbanas, 
ambientais e paisagísticas. 
Em troca, a pessoa ou empre-
sa pode expor seu nome ou 
marca no local.

Basta o interessado apre-
sentar na Prefeitura Regio-
nal Vila Mariana, localizada 
na Rua José de Magalhães, 
500 - Vila Clementino, RG ou 
CNPJ e endereço da residên-
cia ou empresa. A solicitação 
deverá ser analisada em um 
prazo máximo de cinco dias 
úteis. Informações adicionais 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 3397 4170, com Suely.

Valores 
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

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

•CARNAVAL

Aprenda a fazer tudo para sua 
folia com o carnaval do Pará

Em 2018, o Sesc Vila Maria-
na traz o Pará e sua riqueza 
cultural para dentro do car-
naval paulistano. A cultura 
popular paraense, com tec-
nobrega, guitarrada, carim-
bó, lambada, e todo o caldo 
de cultura do estado vai ser 
representado na programa-
ção, que conta com shows, 
ofi cinas de confecção de 
brinquedos, adereços, rou-
pas, acessórios. Mesmo com 
um recorte temático, a unida-
de também contemplará nas 
manhãs de carnaval, apre-
sentações com marchinhas 
tradicionais dos festejos das 
décadas de 1930, 1940 e 1950.

A diversidade da música 
do Pará e a miríade de mani-
festações culturais atreladas 
à musicalidade do estado re-
fl etem a imensidão territorial 
paraense (fosse um país, se-
ria o 22º maior do mundo, em 
área). Desde o Carimbó, ini-
cialmente de origem indíge-
na e que posteriormente mis-
cigenou-se ao receber outras 
infl uências; passando pelo 
Tecnobrega, ritmo surgido da 
modernização e da mistura 
de música eletrônica com o 
popular Brega - disseminado 
na década de 1970 com as 
carreiras de diversos músicos 
nordestinos como Waldick 
Soriano e Odair José; Guitar-
rada (uma fusão de choro 
com carimbó, entre outras 
infl uências); e pela Lamba-
da, esta com origem também 
nos anos 1970 e que explodiu 
nacionalmente nos anos 1990 
com seu sabor caribenho, a 
musicalidade paraense ainda 

estende-se pelo Lundu, pela 
Siriá, dentre outras manifes-
tações.

É nesse manancial que o 
Sesc Vila Mariana foi buscar 
as referências para organizar 
o Carnaval Jambu.

Já no período que ante-
cede o feriado, ofi cinas de 
Brinquedos de Miriti e Con-
fecção de Saias de Carimbó 
vão dar o tom da festa. Os 
brinquedos com a fi bra do 
buritizeiro e as saias para a 
dança do carimbó são ele-
mentos tradicionais da cul-
tura paraense que o público 
terá a chance de conhecer. 
Nos dias do Carnaval (10 a 13 
de fevereiro), a Vila Mariana 
transforma-se em território 
paraense: além de criação de 
adereços de carnaval, custo-
mização de roupas e adere-
ços tecnobregas, criação de 
máscaras utilizando as mãos 
como suporte para as cores 

e brilhos, o Sesc recebe apre-
sentações do Combo Cordei-
ro, formado por Felipe e Ma-
noel Cordeiro; duas edições 
da Je Treme Mon Amour, 
com shows das bandas Bon-
jour Pará e Antônio Novaes 
e o Clarimbó; um show do 
guitarrista Lucas Estrela, que 
vem ressignifi cando a Gui-
tarrada; e também o bloco 
formado por Juliana Cortes, 
André Bedurê, Ana Clara Fis-
cher & seus Arlequins, com 
as apresentações de Colom-
binas, Pierrots e Arlequins: 
Revivendo Outros Carnavais. 
E também acontece o último 
encontro da ofi cina Estêncil 
em Vestuário de Carnaval, 
com Thiago Ruiz.

Conheça a programação 
completa no Portal Sesc SP: 
bit.ly/CarnavalJambu

O Sesc Vila Mariana fi ca 
na Rua Pelotas, 141. Informa-
ções: 5080-3000.
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venda locação

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

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

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$ 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 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

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
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

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
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

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

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
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
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 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

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo 

acabto., c/ 3 suítes, living p/ 
2 amb., jd. inverno, lavabo, 

cozinha, qto. p/ despejo, gar. 
subsolo p/ 4 carros, fundos c/ 
acesso para outra rua c/ mais 
uma garagem - REF.: 15.521

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 390 MIL
Ótimo local da Rua Angatu-

rama, c/ 2 dormitórios c/ AE, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, lavan-

deria, gar. p/ 1 carro, prédio c/ 
lazer  - REF.: 16.387

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 415 MIL
A 600 mts. do Metrô, 

reformado, impecável, c/ 2 
dorm., 1 c/ AE, living p/ 2 amb. 

c/ sacada envidraçada, coz. 
planej., lavand, wc p/ emp., gar. 

p/ 1 carro - REF.: 16.423

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
3 dorm. c/ AE, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
planej., lavanderia c/ AE, wc 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 

estuda permuta c/ apto. menor 
valor na região - REF.: 16.357

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

(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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do bairro, 

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

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

SOBRADO
V. 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

(8) IMÓVEIS
BQ. DA SAÚDE

R$ 399 MIL
Excel. oferta, ótimo p/ renda e 
investimento, sendo um salão 

coml, uma casa c/ 2 dorm., suíte, 
sala, coz, e mais seis casas c/

1 dorm., coz., wc, terreno
7 x 36 mts. - REF.: 16.452

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

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 420 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno plano medindo 8,20 
x 21 mts., c/ 2 dormitórios, 

wc social, sala, lavabo, copa, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.427

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 430 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
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 

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

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

carro - REF.: 16.239

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 660 MIL
 Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
dep. p/ empreg., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 vaga, 

na região - REF.: 16.446

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 

160 m², amplíssimo quintal, c/ 
3 dorm., wc social, living p/ 2 
amb. c/ lareira, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 4 

carros - REF. 16.064

GALPÃO
MOINHO VELHO

R$ 1.100 MIL
Ótima localização do bairro, 
terreno 8 x 50 = 400 m², 

construção de 400 m², pé-
direito de 7 mts., estrutura 

metálica, construção semi-nova, 
ótima para diversas finalidades 

- REF.: 16.435

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

Terreno 10 x 47 mts., AC = 535 
m², c/ 4 dorm. c/ AE, 2 stes., 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 3 
carros, depósito, sala c/ 30m², 
salão c/ 80m², quintal c/ churr, sl. 
festa c/ 100m² - REF.: 15.733

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 290 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

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

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

REF.: 16.432

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Ótimo local da Rua Samambaia, 
área útil de 88 m², impecável, 
todo reformado, c/ 3 dorm. c/ 

AE, wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz. planej, lavanderia, 
gar. p/ 1 carro - REF.: 15.986

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

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, lavand, terraço c/ 
piscina e churr. - REF.: 16.376

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

cômodos c/ ar cond, c/ 3 dorm. 
c/ AE, 2 suítes, living, lav, sl. 
Jantar, coz. c/ AE, despensa, 

amplo sóton p/ escritório c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 16.413

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 799 MIL
Excelente oferta, AU = 113 m², 

ótimo acabto., c/ 3 dorm. c/ 
AE, 2 suítes, living p/ 2 amb. c/ 

sacada gourmet, lavabo, coz. 
planej., wc p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros, lazer completo - 

REF.: 16.333

SOBRADO
SAÚDE

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

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

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

2 carros - REF.: 15.129

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

construção 197 m², c/ 3 dorm., 
suíte c/ closet e sacada, liv. p/ 
2 amb., lav, coz. c/ AE, amplo 

quintal, dep. p/ empreg., jardim, 
gar. p/ 4 carros - REF.: 16.384

APTO
IPIRANGA

R$ 1.170 MIL
Ótimo local do bairro, AU = 
140m², prédio seminovo, c/ 
3 suítes, closet, living p/ 2 

amb., ampla sacada, sala jantar, 
lavabo, coz. planej., dep. p/ 
empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 16.418

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

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
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

alugo consultório odontológico 
montado por dia/mês

em clínica odontológica, com toda
infra-estrutura necessária ao 

atendimento. Preferencialmente 
para buco-maxilo, mas também outras 

especialidades ou clínico geral. 
Localização: entre metrôs

Conceição e São Judas.
 entrar em contato pelo e-mail:

aabalabanian@terra.com.br ou whatsapp  99953-2970

condomÍnio com 2 
casas r$ 1.100,00 cada 
r: maurÍcio de lacerda, 110

   Com ou sem suite grande, 
cozinha pequena, sala, lavand,
1 vaga, água e luz separados.
tel: 2275-6481 / 2276-3671

ou 9 7592-9946 

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 GEMINADO 
200M DO METRÔ

CONCEIÇÃO R$ 420 MIL 
2 dorms. c/ AE, WC social,

sala, coz. c/ AE, qto. e
WC de emp, 1 vaga coberta.

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

COM TERRENO

8X34M - R$ 620 MIL

Ótimo para feirante ou construção 

de 2 sobrados. Estuda proposta.

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.

inFormÁtica
para adultos e aposentados

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

  
AuX. De eSCRItÓRIO

Imob. Admite: moça, boa digitação (Word)
c/ ou s/ exp. Comparecer com CV a partir

das 9:00 à Rua Biobedas, 121 – Metrô Saúde.
Salário R$ 1.300,00+VR+VT.Obs.

Comparecer a partir de quinta feira (15/02)
pois no carnaval estaremos fechados 

oração a são longuinHo
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela

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

como verdadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial
de (esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra

ao Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

COM EXPERIÊNCIA

EM TODA A ROTINA,

ENTREGAR CURRICULO:

RuA SAntA CRuZ, 2105
COnJ 1113

vILA MARIAnA
A/C tReS ASSeSSORIA.

AuX.DePtO 
PeSSOAL 

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEp-04047-002
pABX 5072-2020
CNpJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

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

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

Impressão Gráfica OESp

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

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

S.PAULO ZONA SUL

oração
Leia os Salmos, 23, 38, 40, 41, 

durante 3 dias e faça
pedidos impossíveis.

Publique no 3º dia. Agradeço 
por graça alcançada. S.D.O.

KItnete
vILA CLeMentInO  
À 1 Quadra e meia da Unifesp/

Hospital Sâo Paulo. Lindo, 
Mobiliado, Andar Alto, 

Cond. R$ 313,00 Valor R$ 290mil
tRAtAR FOne: 99667-6833

ALuGA-Se KItnete
R$ 550,00 
Mobiliado para
moça/sra. em 

ambiente familiar
tratar Fones: 5677-1884

99818-5437

APtO.  SAÚDe
R$ 1.000,00

 Prox. A Kalunga, rico em 
armários, garagem

telefones: 5058-0800
96428-0663
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•CONSTRUÇÃO E REFORMA

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

•ACONTECE

Música e Dança no 
CC Jabaquara

Neste sábado, dia 10 de fe-
vereiro,  das 16h às 17h, o Cen-
tro Cultural Jabaquara apre-
senta o esetáculo “Batakerê 
- Cânticos que Encantam”. O 
projeto é um espetáculo/per-
formance de dança com voz 
e percussão e interatividade 
com o público, inspirado em 
algumas expressões culturais 
como: Ciranda, afoxé, macule-
lê, capoeira, coco de roda, en-
tre outros. O Centro Cultural 
Jabaquara fi ca na Rua Arsênio 
Tavolieri, 45 - Jabaquara. Infor-

mações: 5011-2421.

“O Jardim” estreia 
no João Caetano

Nesta sexta-feira, dia 9 de 
fevereiro estreia no Teatro 
João Caetano o espetáculo 
“O Jardim”. As apresentações 
acontem às sextas e sábados 
às 21h e aos domingos, às 19h.  
A peça fi ca em cartaz até 25 de 
fevereiro. Os ingressos cus-
tam R$ 20,00. O Teatro João 
Caetano fi ca na Rua Borges 
Lagoa, 650 - Vila Clementino. 
Informações: 5573-3774

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 10 
de fevereiro, Operação  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
as ruas contidas no hexágono:  
Av. Dr. Ricardo Jafet, Rua Do-
mingos de Morais, Rua Luís 
Góis, Av. Pref. Fabio Prado, 
Rua Francisco Cruz, Av. Prof. 
Noé de Azevedo. Para partici-
par, desfazendo-se de objetos 
inservíveis, móveis velhos e 
outros “bagulhos”, basta dei-
xar o material a partir das 7h 
na calçada, nesta área.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, 10 
de Fevereiro, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  per-
correrão diversas vias dos 
bairros de Cidade Domitila e 
Americanópolis. O morador 
pode consultar os dias em 
que o cata-bagulho irá passar 
em  seu endereço pelo site: 
https:https://goo.gl/B7myN9. 
O Cata-Bagulho recolhe ma-
deiras, móveis velhos, ele-
trodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, 
entre outros materiais.

Bazar da Pechincha 
no Ipiranga

Na próxima sexta-feira, dia 
16 de fevereiro, das 9h às 15h, 
acontece o Bazar da Pechin-
cha da Paróquia Nossa Sra das 
Dores, com diversos produtos 
a preços convidativos. A Paró-
quia se localiza na Rua do Fico, 
100 -  Ipiranga. Informações: 
2061-3171.

Churrasco 
Benefi cente 
na Vila Mariana

 A Associação para cegos 
São Judas Tadeu realiza um  
com churrasco beneficente  
neste domingo, dia 11 de fe-
vereiro, das 13 às 19h, com 
cerveja, refrigerante, vinagre-
te e farofa. Passe uma tarde 
agradavel e colabore com as 
obras dessa associaçao, que 
Associação que contribui com 
Assistência e Serviços Sociais 
para adultos, defi ciente visual 
e também recolhe e entrega 
materiais (alimentação e rou-
pas). A entrada é gratuita. A 
sede da Associação fi ca na Rua 
Loefgren, 58  - Vila Mariana.

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino
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www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772
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www.conquistaimoveis.net.br
VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 410 MIL
Reformado, living 2 ambientes, 

terraço, cozinha planejada.
Ao lado do metrô.

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
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  2 DTS  GAR

R$ 1.600,00
Ótimo apartamento, living

amplo, bem localizado,
repleto de armários.

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.

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.

V. MARIANA
COBERTURA  3 DTS  2 STES

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

 localização, 600m do 
Metrô Imigrantes.

PÇA. DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  S/VAGA GAR

R$ 498 MIL
Exc negócio, 2dts, 132m² áú,

2 amplos DTS, cond baixo, 200m
do Metrô Pça Árvore, único.

PLANALTO PTA
SOBRADO

R$ 1.190 MIL
Lindo sobrado, semi novo, acab.1ª, 
liv 2 ambs, 3dts, sts, c/closet, coz. 

plan, 4 vgs cob c/depósito.

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

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

“Romeu e Julieta 
80” no Ipiranga

Está em cartaz no SESC Ipi-
ranga o espetáculo “Romeu 
e Julieta 80”. A montagem 
do diretor Marcelo Lazaratto 
para o clássico de Shakespe-
are, conta com os veteranos 
Renato Borghi e Miriam Meh-
ler celebrando 60 anos de 
carreira e fi ca em cartaz até 
18 de fevereiro. Os ingressos 
custam R$ 30,00 (inteira); R$ 
15,00 (meia entrada)  eR$ 9,00 
(comerciários). O SESC Ipiran-
ga fi ca na Rua Bom Pastor, 822 
-  Ipiranga. 

Mulheres na 
Cinemateca

De 18 de janeiro a 4 de 
fevereiro, a Cinemateca Bra-
sileira apresenta a Mostra 
“Mulheres, câmeras e telas”. 
A seleção conta com mais de 
40 fi lmes, de diversos perío-
dos da filmografia nacional. 
A curadoria reflete sobre 
o trabalho de mulheres na 
realização cinematográfica. 
Estão em foco os trabalhos de 
cineastas, atrizes, fotógrafas, 
roteiristas, montadoras, pro-
dutoras, sonidista. A entrada é 
gratuita. Confi ra a programa-
ção no site www.cinemateca.
gov.br. A Cinemateca fi ca no 
Largo Senador Raul Cardoso, 
207 - Vila Clementino. Informa-
ções: 3512-6111.

Problemas com a 
bebida? AA

 O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
à  sextas-feira, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefi ca na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 - 
ao lado da Estação São Judas 
do Metrô. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.
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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

Odontologia

•SAÚDE

Febre amarela: corrida aos 
postos continua na região

A Prefeitura havia anun-
ciado que a vacinação contra 
febre amarela seria feita ape-
nas mediante apresentação 
de senha entregue por equi-
pes do Programa Saúde da 
Família. Porém, fi las continu-
am se formando por pessoas 
interessadas em se imunizar 
e alguns postos de saúde 
contrariaram a informação, 
dizendo àqueles que busca-
ram a vacina que não haveria 
distribuição domiciliar de se-
nhas.

Procurada, a Secretaria 
Municipal de Saúde esclare-
ceu que a distribuição de se-
nhas vem sendo feita pelas 
equipes do PSF, relacionada a 
parcela das unidades de saú-
de da cidade. Outras mantêm 
a campanha de vacinação de 
forma universalizada e por 
isso registram fi las. 

Segundo a SMS, 20% das 
pessoas que estão receben-
do as senhas em casa não es-
tão comparecendo aos pos-
tos. A distribuição de senhas 
tem sido feitas nos distritos 
vizinhos a parques onde hou-
ve registros de macacos mor-
tos pela febre amarela, entre 

eles, o Parque do Estado, na 
Zona Sul de São Paulo. 

Cursino, Jabaquara, Saco-
mã e Ipiranga estão entre os 
distritos priorizados na cam-
panha de imunizaç!ao. 

Os viajantes para territó-
rio nacional que precisam 
do Certifi cado Internacional 
de Vacinação ou Profi laxia 
(CIVP) devem procurar um 
dos sete postos que fazem a 
emissão do documento. 

Quatro deles são unida-
des municipais: UBS Jardim 
Miriam II (Cidade Ademar), 
UBS Jardim Edite (Itaim Bibi), 
UBS Vila Prel (Campo Lim-
po) e Hospitais Dia da Rede 
Hora Certa (Penha). Outros 
dois postos que emitem o 
certifi cado são CRIE Unifesp, 
CRIE HC FMUSP (Prédio dos 
Ambulatórios) e CRIE Emilio 
Ribas. 

Os endereços dos postos 
da segunda fase, das unida-
des para viajantes nacionais 
e internacionais estão dispo-
níveis neste link: http://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/saude/vigilancia_
em_saude/doencas_e_agra-
vos/index.php?p=248543

Mas 20% das pessoas que recebem senhas em casa não se vacinam

Ambulatório de acupuntura 
atende todos os sábados
Mas 20% das pessoas que recebem senhas em casa não se vacinam

O ambulatório de atendi-
mento de acupuntura nas 
mãos Koryo Sooji Chim está 
em funcionamento todos os 
sábados, das 9h às 12h. 

Os atendimentos são fei-
tos por alunos do nível avan-
çado, com supervisão do pro-
fessor Alexandre Gameiro.

Os interessados devem se 

inscrever antecipadamente. 
O paciente paga apenas 

uma taxa de atendimento de 
R$ 25. 

O CEPAV - Centro de Estu-
dos e Pesquisa Atitude de Vi-
ver - fi ca no Largo Ana Rosa, 
29, conjunto 102, na Vila Ma-
riana. Informações pelo tele-
fone 5083-8535. 


