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Estação Eucaliptos inaugura hoje

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

A promessa era para 

janeiro, com ampliação 

para as estações Moema, 

AACD e Hospital São Paulo 

em fevereiro. Mas só nesta 

sexta, 1 de março, as por-

tas da estação Eucaliptos 

vão se abrir e terá início a 

operação assistida, ainda 

parcial, da nova parada. 

Inicialmente planejada 

para e chamar estação 

Ibirapuera, a Eucaliptos 

fica na verdade um pou-

co distante do parque, 

mas em frente ao Shop-

ping de mesmo nome. No 

entanto, quem está nas 

proximidades de estações 

das Linhas Verde e Azul 

só poderá acessar a nova 

estação, por enquanto, se 

fi zer longa baldeação, pas-

sando pelas linhas Ama-

rela, do metrô, e Esme-

ralda da CPTM... P����� 2

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

Fotos: Divulgação/Metrô
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Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: a relação entre a 
educação e a comunicação

Rodízio de pizzas é boa 
pedida para confraternizar, 
celebrar... e economizar!
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Civil - Elétrica - Hidráulica
Sistemas de Segurança

EXECUTAMOS NOSSOS SERVIÇOS EM 
INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS

MÁRCIO JOSÉ DAVID
ENGENHEIRO

5616-8406
98420-5400

www.mansitec.com.br
mansitec@mansitec.com.br

98420-5400

IMPOSTO DE RENDA 
2018 - NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA
• Alteração, Regularização e 
Encerramento de Empresas
• MEI - Micro Empreendedor Individual
• Administração de Imóveis

Email: solucaocontabil.contato@gmail.com
www.solucaocontabilsp.com.br
Rua Ouricana, 257 - Jabaquara

 5015-6658

www.puleiro.com.br
R. Domingos de Morais, 2147 - V.Mariana F: 5082-2362

Ambiente com acústica, 
ar condicionado 

capacidade p/ 200 pessoas

Ambiente com acústica, 

RODÍZIO DE PIZZAS 
NA VILA MARIANA

MAIS DE 50 SABORES
DOCES E SALGADOS
VENHA CURTIR COM 

AMIGOS E FAMÍLIA

POR PREÇOS

 PROMOCIONAIS

DE 2a A 5a

A empresa interessada 

em explorar comercial-

mente o Parque do Ibira-

puera em troca de sua con-

servação terá que cuidar 

também de outros cinco 

parques da cidade, por 

um período de 35 anos. 

Como o Ibirapuera é o mais 

cobiçado dos parques, os 

demais incluídos no edital 

são parques localizados 

em regiões de baixo IDH 

(ïndice de Desenvolvimen-

to Urbano. Além de econo-

mizar com a manutenção 

das áreas verdes, a Pre-

feitura avalia que haverá 

investimentos e melhorias 

nos parques. Só para o 

Ibirapuera, a expectativa 

é de que sejam investidos 

R$ 100 milhões.. P����� 3

Defi nida 
concessão 
do Parque 
Ibirapuera

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
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•TRANSPORTES

Novas estações: só em abril e maio

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

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

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

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

Rua Nelson Fernandes, 393 - Jabaquara
       tatiana.mariano@outlook.com

Telefone (Tim): 
94837-5012       tatiana.mariano@outlook.com

PROMOÇÃO DE 

INAUGURAÇÃO 

DA SEGUNDA 

UNIDADE

ESPAÇO

◊ TATI  MARIÃ ◊

Estética

Ambulatório de acupuntura 
atende todos os sábados

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. 

Drenagem ajuda na 
estética e na saúde 

Fazer exercícios regu-
larmente, manter uma ali-
mentação equilibrada e 
saudável, hidratar, evitar o 
estresse e a correria exces-
sivos. O ideal para manter 
a beleza da pele, a saúde 
do corpo e da mente, já 
conhecemos. Mas, nem 
sempre é possível manter 
esse estilo de vida saudá-
vel na correria do dia a dia, 
especialmente em uma me-
trópole como São Paulo. 

É preciso, entretanto, 
manter em mente a im-
portância de cuidar de si 
mesmo. Hoje, há inúme-
ros serviços que podem 
contribuir para que beleza e 
saúde caminhem juntas. E que  
o tempo que dedicamos a nós 
mesmos seja valorizado. 

Uma massagem ou um 
tratamento de drenagem lin-
fática não só ajudam a con-
quistar bons resultados para 
quem faz academia, como 
representam um verdadeiro 
presente a nós mesmos, um 
instante de fugir dessa rotina 
enlouquecedora. 

Aqui na Cut&Color per-
cebemos essa carência da 
clientela e resolvemos trazer 
uma profissional com mais 
de dez anos de experiência 
em serviços como Drenagem 
Linfática, Drenagem em ges-
tantes, Drenagem para pós-
-operatório (lipoaspiração, 
varizes, abdominoplastia e ou-
tras, que resultam na retenção 
de líquidos).  O atendimento 
pode ser feito com ou sem o 
aparelho Heccus, conforme 
preferência dos clientes. 

Flaviane Faria Bruno  é ain-
da especialista em massagens 
relaxantes, que combatem 
o estresse, e modeladoras, 

para contribuir com os resul-
tados de dietas, malhação e 
cirurgias. A aplicação de Reiki 
é outro serviço que tem contri-
buído muito com o relaxamen-
to, resultando em mais foco, 
concentração e saúde. 

Outra atuação importante 
da esteticista é em limpeza da 
pele, com remoção de cravos 
e retirada de células mortas. 

Todos os atendimentos 
podem ser feitos em homens e 
mulheres, de todas as idades. 

Ela ainda é especialista em 
depilação feminina e masculi-
na (orelhas, costas, nariz etc). 

Venha se presentear com 
esses atendimentos exclusi-
vos. Você merece!  

CURSO FORMAÇÃO DE SÍNDICO PROFISSIONAL: 20hs, c/Certificado

CURSO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO: 20hs, c/Certificado

> Aulas: 10 e 17 de Março. Próximo ao Metrô São Judas 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 
email:  institutopaulistanodeensino@gmail.com

Tel: 3437-9942      9 8594-4357

Curso de Formação de

síndiCo ProFissional
MUDE SUA VIDA EM 2018
Novo mercado exige profissionais capacitados

AULA
GRÁTIS DE 

LIDERANÇA 
COACHTel: 3437-9942      9 8594-4357

Os atrasos e promessas se 
acumulam e novos prazos se 
sobrepõem uns aos outros. 
Nesta sexta, 10h, após uma 
cerimônia de inauguração 
divulgada poucas horas antes, 
teve início a operação em ca-
ráter experimental da estação 
Eucaliptos da Linha 5 - Lilás. 
Prometidas para meados do 
ano passado, as estações que 
vão fazer a ligação entre as 
linhas 5, 1 (Azul) e 2 (Verde) 
agora têm data de inaugura-
ção incerta. A própria Compa-
nhia do Metrô vem evitando 
divulgar novos prazos.

A estação Eucaliptos de-
veria ter sido inaugurada em 
dezembro, foi adiada para 
janeiro, acabou aberta em 
março. As de fevereiro, Mo-
ema, Hospital São Paulo e 
AACD agora são anunciadas 
para abril e maio. Já as in-
terligações - Santa Cruz, que 
conecta à linha Azul; e Cháca-
ra Klabin, que fará conexão 
com a linha 2 - Verde - devem 
“ficar prontas no primeiro 
semestre. 

Já a estação Campo Belo 
tem seu prazo prometido 

mantido para dezembro. De-
pois que as demais forem 
ofi cialmente abertas, o metrô 
fará o trajeto sem parada na 
Campo Belo, ainda em cons-
trução. 

Também não foi anunciada 
a data de devolução de área 
do Parque das Bicicletas, que 
teve metade de seu terre-
no ocupado em 2011 para as 
obras de expansão da linha. 
Sob o parque, está sendo 
construído um estacionamen-
to de trens. 

A promessa é de que o 
parque retornará à população 

com novas árvores e no tama-
nho integral. 

Eucaliptos
Localizada em Moema - 

bairro de maior IDH da capital 
- a nova estação ocupa nada 
menos que 9,3 mil metros 
quadrados e atinge mais de 20 
metros de profundidade. Fica 
em frente ao Shopping ibira-
puera e, nos projetos iniciais, 
a indicação era de que a para-
da também teria o nome de 
Ibirapuera. Porém, há planos 
de uma linha futura que talvez 
tenha outra parada mais pró-
xima ao Parque propriamente 
dito, e essa deve ter sido uma 
das motivações para a altera-
ção.  O nome é por conta de 
sua localização: a parada fi ca 
entre as avenidas Cotovia e 
Eucaliptos.

Mas, se alguém que mora 
em Vila Mariana, Jabaquara 
ou Cursino atualmente pen-
sa em acessar a linha pela 
malha metroviária, é melhor 
repensar.  Até é possível. É 
preciso pegar a linha Azul ou 
diretamente alguma parada 
da linha verde, fazer alguma 
baldeação que dê acesso à 
linha Amarela. Depois, em 

Pinheiros, trocar o metrô pe-
los trens da CPTM, na Linha 
Esmeralda, que fi nalmente vai 
ter conexão com a linha Lilás. 

Para se ter uma ideia, a 
projeção de tempo gasto en-
tre as estações Santa Cruz e a 
localização da Parada Eucalip-
tos, com ônibus, é de cerca de 
meia hora. A pé, a caminhada 
levaria aproximadamente 50 
minutos.  Já optando pelo 
trajeto metroviário, estima-se 
que seria necessário gastar 
quase duas horas, com todas 
as baldeações. A interligação 
que deve permitir fazer o tra-
jeto em menos de 20 minutos 
só deve ficar pronta até o 
meio desse ano. 

A Linha 5 - Lilás é conside-
rada linha da Saúde, porque 
permite acesso a diversos 
hospitais e unidades de saúde 
como Hospital São Paulo e 
Unifesp, Hospital Alvorada, 
AACD, Hospital do Servidor e 
Edmundo Vasconcelos. 

Todas as estações serão 
completamente acessíveis, 
mas a AACD Servidor terá 
ainda mais elevadores e es-
trutura para atender pessoas 
com mobilidade reduzida.

Rose Inoki &
Michelle Ceródio
Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 
Praça da Árvore 

Telefone: 2640-3660
# Esta coluna é publicada 

quinzenalmente, com dicas 
sobre saúde e beleza.
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Praça�Barão�de�Angra,�91�
Cidade�Vargas-São�Paulo-�SP

Tel.:�(11)5588.4488
www.ensg.com.br

@escolaensg

Escola�Nossa�Senhora�das�Graças�-�ENSG

@escolaensg

/escolaensg

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

FAZENDO�O�MELHOR�PARA�OS�NOSSOS�FILHOS
EDUCAÇÃO���INFANTIL��
FUNDAMENTAL�
ENSINO�MÉDIO����
INTEGRAL

A magia do
Artesanato &
Decoração

Rua Santa Cruz, 573 - próx. metrô Santa Cruz - www.facinos.com.br
Atendimento varejo: 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 de residência, comércio, escritório, paineis cenógráficos etc

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

cc aa

FABRICAMOS

Mais de

500 
MODELOS E ESTAMPAS

NACIONAIS E IMPORTADOS

Baixe nosso catálogo 

em facinos.com.br

TECIDO AUTOCOLANTE - PREÇO DE ATACADO

Tecido Autocolante ↑ 
Impermeável Patinhas

•MEIO AMBIENTE

Concessão do Ibirapuera trará 100 milhões, estima Prefeitura
Durante os próximos 35 

anos, o Parque do Ibirapuera 
será administrado e comercial-
mente explorado por uma em-
presa ou concessionária. Esta 
semana, a Prefeitura divulgou 
o edital de licitação  para a con-
cessão do mais frequentado 
dos Parques Municipais, mas 
acrescentando que o vence-
dor do certame terá que se 
responsabilizar também por 
outras cinco áreas verdes em 
regiões menos nobres da cida-
de: parques, Jacintho Alberto, 
Eucaliptos, Tenente Brigadeiro 
Faria Lima, Lajeado e Jardim 
Felicidade. 

Inicialmente, haverá uma 
consulta pública e depois novo 
e defi nitivo edital, com as su-
gestões, deve ser publicado 
em 7 de abril. A Prefeitura res-

salta que uma exigência básica 
é que o concessionários deve-
rá matner o acesso aos par-
ques livre e gratuito, ou seja, 
não poderá haver cobrança de 
ingresso. Garante ainda que os 
atuais vendedores autônomos 
ambulantes do Ibirapuera se-
rão mantidos.

 O valor mínimo estipula-
do é de R$ 1,9 milhão para o 
pacote de parques e a Prefei-
tura alega que ganhará não 
somente com este valor, mas 
também com o que deixará de 
gastar na manutenção e em 
novos investimentos para as 
áreas verdes, totalizando um 
ganho estimado para o muni-
cípio de  R$ 1,6 bilhão

 “A Prefeitura gasta cerca 
de R$ 180 milhões por ano com 
a operação dos parques na 

cidade. A concessão vai trazer 
desoneração e melhoria na 
qualidade dos serviços dentro 
desses espaços. Além disso, 
a receita arrecadada com a 
outorga será enviada para o 
Fundo Municipal de Desenvol-
vimento Social, para ser utiliza-
da somente em investimentos 
nas áreas prioritárias”, afi rmou 
o secretário de Desestatização 
e Parcerias, Wilson Poit.

Além de manter o acesso 
gratuito e livre, a concessioná-
ria vencedora deverá melho-
rar a infraestrutura e servióc 
oferecidos em cada parque. 
A Prefeitura diz que haverá 
reavaliações e fiscalização 
costantes para garantir que 
estas melhorias efetivamente 
ocorram. 

São esperados mais de R$ 

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 22

Acervo ENSG

Educação também se faz 
com comunicação?

Quer ver imagens mais antigas do bairro?
Visite: historiadojabaquara.com.br*
* Site construído com pesquisa histórica do jornal SP Zona Sul e apoio da 
Escola Nossa Senhora das Graças, prestes a completar 60 anos no bairro

Comunicação e educação 
sempre estiveram extrema-
mente ligadas. Nos tempos 
atuais, alunos precisam de-
monstrar conhecimentos ge-
rais, capacidade de análise e 
visão crítica sobre os fatos 
cotidianos, até mesmo em 
vestibulares. Mas, será que no 
passado as coisas eram muito 
diferentes?

“Já na década de 1970, fa-
zíamos o jornal Nossa Escola, 
um impresso produzido pelos 
próprios alunos e distribuídos 
aos pais e comunidade da 
Cidade Vargas”, diz Eliane 
Kattur Nieman Mello, diretora 
pedagógica da Escola Nossa 
Senhora das Graças, que exis-
te desde 1958. O jornal trazia 
matérias sobre os eventos 
escolares, unia a comunidade 
e trazia informações também 
sobre o bairro. 

Na década de 1990, o jor-
nal foi transformado em uma 
revista colorida que evoluiu e 
permanece editada até hoje, 
com papel de primeira linha e 
resgatando histórias das famí-
lias que passam por ali, relatos 
de ex-alunos, além de debates 
sobre educação que interes-
sam à comunidade escolar. 

Outra iniciativa original e 
que fez muito sucesso com 
os próprios alunos foi uma rá-
dio interna. Em intervalos de 
aulas ou durante eventos, os 

próprios alunos comandavam 
programas que traziam curio-
sidades, informavam sobre 
eventos, lembravam datas de 
provas... “Além de desempe-
nhar uma função pedagógi-
ca importante, que aliava a 
atuação dos próprios alunos 
na produção de informação 
e na atuação perante um mi-
crofone, a rádio ainda tinha 
um aspecto lúdico, os alunos 
ouvintes ou alunos locutores 
se divertiam em participar”. 

Não é possível dizer que o 
projeto da rádio acabou. Na 
verdade, evoluiu junto com o 
advento da internet. Agora, 
além de ter site e presença em 
redes sociais, a Escola Nossa 
Senhora das Graças têm um 
canal no Youtube, site que 
reúne vídeos produzidos por 
pessoas e empresas e que 

tem se tornado febre entre 
os jovens. “Muitos deles nem 
assistem mais à televisão, só 
se informam pelo Youtube”, 
diz Márcia Tavares Nieman, 
assistente de direção da ENSG. 

Lançado ano passado, o 
canal da escola (youtube.com/
escolaensg) é coordenado pela 
equipe de comunicação da 
Escola, formada pelas jornalis-
tas Maraiane Cruz e Gabrieli 
Mello, neta da fundadora da 
Escola, Lucy Roperto Nieman. 

Os vídeos são feitos e pro-
tagonizados por ex-alunos e 
alunos das turmas atuais. Já 
são mais de 30 deles, trazendo 
desde entrevista com a fun-
dadora da escola, dona Lucy, 
de 82 anos, até reportagens 
com dicas de leituras para 
todas as fai-
xas etárias. 

Rodrigo Soldon/Flickr

100 milhões em investimentos 
somente para o Ibirapuera.

A situação dos demais par-
ques da cidade estão em análi-
se e deverão ser aproveitados 

para formação de novos lotes.
O Ibirapuera tem mais de 

1,5 milhão de metros quadra-
dos e conta com campos de 
futebol em grama sintética, 

quadras esportivas, estações 
de ginástica, playgrounds, 
sanitários, pistas de corrida, 
áreas de piquenique e ciclo-
faixa.
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Rodízio oferece mais de 
50 sabores de pizzas

R. Luis Góis, 1566
Tel.: 5072-3266

PROMOÇÃO HAPPY HOUR
 TERÇA A SEXTA, DAS 17H ÀS 20H

R$ 5,90!!
CHOPP BRAHMA 

(300ml)

R$ 5,
ESPETINHOS

(QUALQUER SABOR)

R$ 5,90!!

Venha conferir também nosso almoço, de sexta a domingo
ALTA GASTRONOMIA COM PREÇOS POPULARES

Quem foi que disse que 
precisa gastar muito para 
comer uma boa pizza e ainda 
bater papo com os amigos, 
matar as saudades da família 
ou garantir um encontro ro-
mântico tranquilo? O sistema 
rodízio pode ser a pedida 
ideal para quem quer jantar 
fora, com calma, sem pressa... 
e com economia.

Na Vila Mariana, o rodízio 
de pizzas é atração do Puleiro 
Galeteria, em plena Domingos 
de Moraes. A casa oferece 
mais de 50 sabores salgados, 
outros 8 doces - que já garan-
tem a sobremesa da noite.

O cliente pode também 
optar por pedir a la carte, 
mas a maioria prefere a pos-
sibilidade de saborear cada 
pedaço com uma combina-
ção diferente de coberturas, 
descobrir montagens novas, 
comer à vontade.

Os sabores tradicionais e 
amados pelo públlico estão 
lá: portuguesa, marguerita, 
mozarela, calabresa, atum, 
aliche, escarola, ... 

Outras coberturas mais ca-
prichadas que já se tornaram 
igualmente clássicas também 
estão lá, como a Pizza de 
Rúcula com tomate seco, a 
Toscana (mozarela, catupiry, 
bacon, champignon), Quatro 
queijos, Frango com catupiry, 
Peruana (atum, mozarela, 
azeitonas). 

Há sabores bem inusitados 
e originais, também, desper-
tando a curiosidade da clien-
tela, como a pizza de Hot Dog, 
que traz salsicha em rodelas e 

batata palha na cobertura. Ou 
a acebolada, com mozarela, 
cebola e orégano. 

A do Pizzaiolo também 
atrai quem curte uma com-
binação diferente... e for-
te! reúne ovos de codorna, 
presunto, calabresa, bacon, 
tomate, azeitonas, orégano e 
mozarela. 

Quem prefere sabor mais 
leve, pode chamar a Jardi-
neira, que é recoberta com 
palmito, ervilha, milho e mo-
zarela. As pizzas de beringela 
ou de abobrinha também têm 
público cativo!

Outros sabores bem requi-
sitados na casa são as pizzas 
de Camarão, que ganha ares 
especiais com os demais in-
gredientes: catupiry e moza-
rela; e a de Peperone, em que 
as rodelas vem recobrindo a 
mozarela.

Para encerrar a noite com 
uma pizza doce, escolha entre 
os oito sabores: Abacaxi, Bana-
na, Banana com Chocolate, Bri-
gadeiro, Chocolate, Chocolate 
com Morango, Romeu e Julie-

ta, Prestígio e Doce de Leite. 
O esquema do rodízio ain-

da tem a vantagem de poder 
atender o gosto de várias pes-
soas diferentes que, reunidas, 
podem fazer uma verdadeira 
festa gastronômica.

Todas as pizzas são feitas 
no forno à lenha. 

O Puleiro abre de segun-
da a quinta, das 11h às 16h e 
também das 18h às 23h30; 
sextas das 11h às 16h e das 18h 
à meia-noite, sábados das 11h 
à meia-noite, domingo das 11h 
às 23h30. Vale destacar que o 
Puleiro também trabalha com 
entrega em domicílio de terça 
a domingo das 18h00 às 23h30 
e aos sábados, domingos e fe-
riados no horário de almoço. 
Os pedidos devem ser feitos 
pelo telefone 5082-2362.

O rodízio de pizzas só fun-
ciona durante o jantar, a partir 
das 18h e tem preços promo-
cionais de segunda a quinta. 

Fica na Rua Domingos de 
Morais, 2147 – Vila Mariana. 
Telefone: 5082 2362. Site: 
www.puleiro.com.br.

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

A tradicionalíssima mozarela é uma das mais requisitadas

Ofertas - Dicas 
de lazer e 

gastronomia - 
Informação
Acompanhe 
o São Paulo 

Zona Sul pelo 
Facebook

jornalspzonasul
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venda

locação

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
V. BRASILINA
R$ 298 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
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
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
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

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
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

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

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

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. 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

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
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

TÉRREA
M. VELHO

R$ 560 MIL
Excelente oferta, ótimo local 
do bairro, terreno 186 m², 

construção 170 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 
coz. c/ AE, despensa, dep. p/ 
emp., qtal c/ churr., gar. p/ 3 

carros - REF.: 16.375

(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
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
METRÔ A. IPIRANGA

R$ 530 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.: 16.493

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim 

de Almeida, área útil de 74 m², 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
quarto e wc p/ emp, garagem

p/ 1 carro - REF.: 15.774

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
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do bairro, 

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

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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 730 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, liv. p/ 2 amb., coz. 

americana planej., lavand. c/ wc 
p/ emp., ótima área gourmet c/ 
churrasq. e forno pizza, gar.p/ 2 

carros - REF.: 15.173

SALÃO + CASA
V. NAIR

R$ 770 MIL
Ótimo p/ diversas finalidades, 
ótimo p/ renda, no pisos térreo 
c/ amplo salão de 160m² + 
wc, e no piso supeior uma 

casa c/ 3 dorm., sala, coz., wc, 
lavanderia - REF.: 16.447

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 790 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 NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Terreno 6 x 34,50mts., 

construção de 220 m², c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa / cozinha, quintal 

c/ churrasq., edícula c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.479

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

Estilo assobradada, c/ 3 dorm., 
2 stes., wc social, liivng p/ 3 
amb., jd. inverno, copa c/ AE, 
coz. planej., escritório, dep. p/ 
empreg., quintal c/ churrasq., 
garagem tipo sl. de festa p/ 6 

carros - REF.: 16.426

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 220 m², construção 
300 m², c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 
4 carros, ótimo local da Rua 

Juvenal Galeno - REF.: 16.485

APTO
V. GUMERCINDO

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

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

região até 50% - REF.: 16.281

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, reformado, ótimo 
acabto., c/ 2 dorm. c/ AE, 
wc social, livng p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinah c/ AE, 

lavanderia c/ AE, garagem p/
2 carros - REF.: 16.525

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 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.: 16.242

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

garagem - REF.: 15.769

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 795 MIL
Ótima localização da Rua 
Ramalho Ortigão, terreno 
medindo 5 x 49,40 mts., 

totalizando 247 m², com frente 
para duas ruas, ótimo diversas 

finalidades -REF.: 16.459

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
MIRANDÓPOLIS

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

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

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

2 carros - REF.: 15.634

APTO
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., gar. p/ 3 

carros, estuda imóvel menor 
valor - REF.: 15.746

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.750 MIL

Impecável, toda reformada, 
excelente localização, terreno 
335m², construção 258m², c/ 

4 suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha planej., dep. p/ 
empreg., quintal, garagem p/ 4 

carros - REF.: 16.471

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

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

 APTO METRÔ JABAQUARA 
60M PRÓX. BOMBEIROS

R$ 300 MIL
2 dorms, sala com varanda,
cozinha c/ AE, lavanderia,
1 vaga coberta. Ocasião

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

2 SOBRADOS NOVOS
VILA GUARANI 

2 suites, sala, coz, lavanderia, 
2 vagas, sendo 1 com entrada 

lateral. R$ 550 mil e R$ 580 mil

ARMAZÉM PELO
PREÇO DE TERRENO 

22X9=198m2, 2 FRENTES  
RUA DAS ANINGAS, 105

FONES:
99992-6492 aGNaLDO
97067-6014 FERNaNDO

aRMaZÉM - TeRReno 
JaBaQUaRa oFeRTa 

R$ 399 MIl

aRMaZÉM JaBaQUaRa 
coM/ReS – 198 M2 - R$ 470 MIl 

2 frentes ; força trifásica
3 wc ; escrit; Coz. c/divisórias.
 Próx. Av. George Corbisier

Tels.:  99992-6492  /  99409-2235

Ótimo sobrado,
3 dorms. amplos, 1 suite, 
sala, cozinha, banheiro 

social, lavabo, 4 garagens, 
terreno 6X30.

Apenas R$ 490 mil
creci 19.351

TRaTaR: 5058-1088
9 9840-5332

SaÚde
vIla BRaSIlIna

AP. 60 M2, 2 DORM., SL., 
COZ., DEP. EMPREGADA, 
WC. EMPREGADA, 1 VG., 

SL. FESTAS, PISCINA, 
SL. JOGOS, 100 METROS 

METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE 
– PACOTE COMPLETO AL. 
COND. IPTU – R$ 2.500,00

FONE: (11) 5521-7000
CRECI 19398-J

pça. áRvORE
R: das pitangueiras

CJ. COMERCIAL 55 m2,
WC MASCULINO E FEMININO, 

COPA, 2 VAGAS, ESPAÇO
PARA CURSOS,

TREINAMENTOS  E/OU 
PALESTRAS, 100 METROS 

METRÔ SAÚDE – R$ 2.000,00

FONE: (11) 5521-7000
CRECI 19398-J

SaÚDE 
Rua Fiação da Saúde

AP. 89 M2, 2 DORM., 2 SLS, 

COZ.GDE, LAVANDERIA GDE, 

LAVABO, GARAGEM C/DEP,

100 METROS METRÔ SAÚDE – 

R$ 1.800,00 + COND.R$ 390,00 + 

IPTU R$ 181,00

FONE: (11) 5521-7000
CRECI 19398-J

SaÚDE 
av. Jabaquara

ALUGO CASA DE VILA

METRÔ CONCEIÇÃO

1 dormitório, sala, cozinha, WC, 

lavanderia. R$ 920,00 + R$ 90,00 

de IPTU. Temos outras.
Tels.:  2275-6481 / 97592-9946

SaÚDE-METRÔ 

Dorm/sala, cozinha e
banheiro e 1 vaga fixa na 

garagem. c/ 33m2 na
Rua São Sebastião 80m
da Estação Metro-Saúde 

Alug. R$ 1.200,00
 Cond. R$ 364,50

CRECI 19.519
Tel. 2578-9047

cel. 9-7270-1439 vivo

FONE: 5058-0800

apTO. pRÓXIMO 
METRÔ SaÚDE

R$ 245 MIL
1 dormitório, sala,

cozinha c/ AE, 1 vaga.

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$ 800 mil   

Òtimo terreno 10 x 50, plano, 
com casa térrea antiga  com 
3 dormitórios sala, cozinha , 
quintal, edícula, varias vagas 
de garagem, oportunidade de 
investimento!.  REF:02-3397.

cASA téRREA
V. gUARAnI  R$ 420 mIl
2 dormitórios, sala, cozinha, 

lavanderia  e 3 vagas de gara-
gem. Ótimo terreno muito bem 
localizado, oportunidade para 
investimento. REF.: 02-2963

SOBRADO 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 em-
pregada, lavanderia, quintal , 
6 vagas de garagem , terreno 

de 10 x 25. Oportunidade .  
REF.: 10-1181

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

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 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

cASA tERREA PRóx. 
mEtRO Só R$ 680 mIl

Oportunidade, muito bem 
localizado com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, quintal, terraço 

com churrasqueira,  jardim 
e duas vagas de garagem. 
URGENTE   REF : 02-3610

cASA téRREA  
JABAQUARA/

AmERIcAnOPOlIS
“R$ 400 mIl”

3 dormitorios, 2 salas, 2 cozs, 
qtal e gar. p/ dois automóveis, 

excel. investimento,
terreno 10 x 20.. Ref 02-3613
APtO 3 dORmItóRIOS
mEtRO JABAQUARA

R$ 450 mIl
Imóvel amplo com 86m2 AU 

, sala ampla 2 ambientes, 
cozinha com armarios, 2 

banheiros e garagem.  Ótima  
oportunidade!  REF.: 02-3619

SOBRAdO R$ 450 mIl  
VIlA gUARAnI 

Oportunidade! Proximidade 
do Metrô Jabaquara com 2 
dormitórios, sala, lavabo, co-
zinha, área de serviço, quintal 
e garagem! Terreno com 30 
metros de fundo. REF.: 10-3573

APtO Só R$ 330 mIl 
cOm ”2 VAgAS”  nA 
VIlA StA cAtARInA 

2 dorms, c/ arms, sala, coz.
c/ arms,2 banhs, AS, duas 

vagas de gar, cond. c/ piscina, 
churr. e salão de festas.

Adeus aluguel! REF.: 09-3449

SOBRAdO nOVO mEtRÔ 
JABAQUARA R$ 615 mIl
Ótimo acabto, 3 dormos, suíte 
c/ sacada, coz, sala 2 ambs c/ 
piso porcelanato, lav, qtal com 
AS c/ cobertura, 2 vagas de 
gar.  Estuda permuta só por 
esta semana. REF.: 01-3390

cOBERtURA dUPlEx c/ 5 
VAgAS Só R$ 1100 mIl

Vista panorâmica para o par-
que, 5 vagas demarcs, 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 JABAQUARA/
cIdAdE VARgAS
Só R$ 650 mIl

Belíssimo imóvel com
3 dormitórios, suíte,

armarios, 2 salas, cozinha 
planejada, SALA DE TV, 

dependencia para
empregada, lavanderia,  

quintal com churrasqueira
e 2 vagas de garagem.

Ref  10-3460
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ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SO-
LUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos 
negócios que demandam. Pronta solução e cuja invocação é tardia. Oração: Meu Santo Expedito das 
causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta 
hora de afl ição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, vós que sois o Santo dos afl itos, 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 tranquilidade. 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.  J.V.S.

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.

e-mail: zitaminieriadvogada@ig.outlook.com
(11) 99980-5945 / Vivo (11) 5539-1665 / (13) 3018-4325
DRA. ZITA MINIERI - especialista direito previdenciário

- Pedidos de aposentadoria tempo
contribuição/especial, por idade e pensão;

- Revisão de aposentadoria/pensão;
- Reclamação Trabalhista; Família (divórcio, 

inventário). - Mediação e ou conciliação; 
Ação revisional de FGTS.

SRS. APOSENTADOS - I.N.S.S.

Com ou sem 
experiência. Acima

de 18 anos podendo
ser aposentado(a).
20 grau completo.
Tratar telefone:
 97413-4716 
(WhatsApp).

Falar com Vanessa!

VENDEDOR (A) COMPRO
LIVROS USADOS

RETIRO NO LOCAL

97230-2978 WHATSAPP

COMPRO ROUPAS
SEMI NOVAS 
Masculino, feminina.

Só roupas bonitas e atuais.

Tel.:  2578-5745

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino

CR
EC

I-2
39

25
-J

www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772

CR
EC

I-2
39

25
-J

www.conquistaimoveis.net.br
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LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

VILA GUMERCINDO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 429 MIL
Reformado, 70m² áú, repl

armários, dependência emp,
churrasqueira.

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.

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.

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  STE  2 GRS

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

andar alto, lazer.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

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

amplo c/ terraço,
repleto de arms.

JABAQUARA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.350,00
Ótimo apartamento, fácil acesso ao 

metrô, cozinha com arms,
condomínio baixo.

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.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  S/GAR

R$ 390 MIL
Exc negócio, ótima localiz,
60m² áú, sem garagem,

próximo ao metrô.

CHÁCARA INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 685 MIL
Exc apto, liv com terraço,
dts e coz repleto arms,

ótima localiz, andar alto.

MIRANDÓPOLIS
CASA ASSOBRADADA

R$ 749 MIL
Exc oferta, 3 dorms, salão,160m²ac, 
7x 25, 3 vagas. Reformada, pode 

ser escritório ou residencial.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  GAR

R$ 1.800,00
Ótimo apto, living amplo,

bem localizado,
Próximo ao metrô.

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 398 MIL
Exc negócio, ótima localiz,
repl arms, lazer. Ao lado
Metrô Praça da Árvore.

KLABIN
APTO  2 DTS  GAR

R$ 498 MIL
Exc apto, liv 2 ambs c/ terraço, 

repl arms, lazer total. Ao lado do 
Metrô Chácara Klabin.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

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

cozinha americana.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 698 MIL
Ótimo apto, 96m² áú,

oportunidade, liv amplo c/ terraço, 
arms. Ao lado do Metrô Saúde.

PARAÍSO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 748 MIL
Exc apto, 96m² áú, repleto

armários, ótima localiz.
Próx ao Metrô Paraíso.

PRAÇA DA ÁRVORE
SOBRADO  3 STES  4 GRS

R$ 1.370 MIL
Lindo sobrado, novo, 5x30,

3 suítes, 4 vagas, quintal amplo, 
coz repl arms.

•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

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
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
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Quem nunca parou diante 
de uma tenda circense e pen-
sou, impactado com o colorido 
da lona: quantos números fas-
cinantes podem estar por trás 
dela? O circo é o lugar onde 
os sonhos viram realidade. 
Apoiados em equipamentos 
específicos, como o tecido e 
o trapézio, artistas desafiam 
os limites do corpo e da ima-
ginação por meio dos mais 
incríveis malabarismos e con-
torcionismos. Nesse ambien-
te, entretanto, há uma fi gura 
atrapalhada e, por isso, muito 
especial: o palhaço. 

Não é à toa, portanto, que 
o dia 27 de março foi escolhido 
para celebrar o Dia do Circo. 
Nele, em 1897, nascia um pa-
lhaço que fez história: Piolin. 
E, para comemorar a data, o 
programa Biblioteca Viva rece-
be neste mês apresentações de 
diversas companhias. Rachel 
Monteiro, da Trupe Baião de 
2, completa dizendo que Piolin 
fazia piadas, retratando o co-
tidiano do brasileiro comum. 
“Sua brasilidade e esponta-
neidade o levou a se tornar 
um símbolo do circo para os 
modernistas”, conta a atriz do 
espetáculo Retirantes: Malas, 
Sonhos e Macebos

Jabaquara 
A Biblioteca Paulo Duarte, 

no Jabaquara, recebe o espe-
táculo “A LONA Caiu!”. Nele, 
vemos um trio cômico, o pa-
lhaço Tuingo (Nico Serrano), 
o músico Tião (William Filho) 
e o dono de circo, falido, Afrâ-
nio (Deni MontSerrat). Como, 
literalmente, a casa caiu e não 
sobrou mais nada, a não ser 
seus pertences pessoais, os 
três chegam caminhando e 
descobrem uma lona e uma 

cadeira, que logo são “apos-
sados” por Afrânio. Ele então 
resolve tentar algo inusitado: 
realizar números de palhaço 
para tentar resgatar algum 
“troco”. Diante disso, Tuingo 
questiona a atitude, mas resol-
ve ajudá-lo, ou atrapalhá-lo. É 
ver para crer!  

A Biblioteca Paulo Duarte 
fi ca na R. Arsênio Tavollieri, 45, 
Jabaquara - fone: 5011-7445. 
Dia 11, 11h  

Vila Mariana
A Biblioteca Viriato Correa, 

na Vila Mariana, recebe o es-
petáculo “Retirantes, Malas, 
Sonhos e Mancebos”, que 
conta a história da chegada 
de um casal de retirantes nor-
destinos a uma nova terra, 
que agora será chamada de 
lar. Da arrumação do solo para 
fi rmar a casa, até a organização 
dos objetos que são cheios 
de histórias, o espetáculo se 
presta a mostrar a felicidade e 
a esperança dos retirantes com 
a nova terra. Retirantes é um 
espetáculo de circo que traz à 
cena elementos de dança e de 
música, tendo o retirante como 
tema principal.

Fica na R. Sena Madureira, 
298, Vila Mariana - fone: 5574-
0389. Será dia 8, 15h

Cursino
Já a Biblioteca Amadeu 

Amaral recebe o espetáculo 
Bordando com Cora Coralina, 
que propõe aos participantes 
aprender a transformar tre-
chos de obras da Cora Coralina 
em bordado ao lerem seus po-
emas, assim como familiarizar-
-se com a história de vida da 
escritora.

A atividade será mediada 
pela arte educadora Karina 
Adorno. Cada participante cria-

rá o seu próprio trabalho (dese-
nho, escritos, etc) tendo como 
referência as leituras a serem 
realizadas. Na sequência haverá 
uma leitura dramática - conso-
nante à prática da atividade. 
A atriz, Marô Zamaro tecerá 
conexões entre os participantes 
e o imaginário de Cora Corali-
na, traduzindo seus versos em 
palavra dita e cantada, Marô 
Zamaro pretende trazer o doce 
das palavras de Cora aos parti-
cipantes, instaurando um tem-

po outro, o tempo do roçado, 
das tagarelices de comadre e 
das barrigas quentes de horas 
ao pé dos fogões de lenha. A 
intimidade da cozinha de Cora 
e a delicadeza da cozinheira 
e poeta serão as chaves para 
construir um ambiente que 
acolha e que deixe à vontade 
os participantes e suas criações.

Fica na R. José Clóvis Cas-
tro, s/nº, Jardim da Saúde - 
fone: 5061-3320.  Será dia 20, 
10h.

Somos um Centro de Pós-
-Graduação de Dentistas 
com experiência na área de 
implantes Dentários, que 
tem por finalidade ajudar a 
população de nossa cidade 
e localiza-se na Vila Mariana 
(a três quadras do metrô 
Santa Cruz). 

Oferecemos a todos im-
plantes de alto nível e última 
geração. 

Com experiência de mui-
tos anos oferecendo servi-
ços à comunidade, damos 
a todos a oportunidade de 
repor dentes perdidos, ou 
substituir pontes móveis, 
dentaduras ou próteses mal 
adaptadas por dentes fixos, 
ou dentaduras abotoadas.

Os dentes são importan-

tes para a mastigação, fala 
e estética facial. Sua perda 
pode acarretar dificuldades 
físicas e até psicológicas e 
sociais.

Na primeira fase , recoloca-
mos a sua raiz que foi perdida, 
através deste implante, que 
ficará em sua boca por aproxi-
madamente 3 a 4 meses, para 
daí iniciarmos a segunda fase 
que é a colocação das coroas 
ou próteses presas nestes 
implantes.

A colocação dos implan-
tes é através de pequenas 
cirurgias, simples, sem dor, 
de modo que ninguèm dei-
xará de realizar seus afazeres 
no dia seguinte à colocação, 
nem ficará sem seus dentes 
provisórios.

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

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

Marque uMa avaliação!!!
Todos os interessados devem entrar 
em contato pelos Telefones: 3277-
2706 ou 3399-4399 (h.c)  c/ rose ou 

Marcia, para marcarem avaliação

iMPlanTes DenTÁrios
eM curso De PÓs-GraDução

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)

•TURISMO E LAZER

Bibliotecas terão festival de circo

Ofertas - Dicas de lazer e gastronomia - Informação
Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/


