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Zoo celebra 60 anos reaberto

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

Em 16 de março de 

1958, a região da Água 

Funda ficou congestio-

nada: era a inauguração 

do Zoológico de São Pau-

lo, que atraiu turistas até 

mesmo de fora da capi-

tal. O Zoo reabriu ontem, 

15, seus portões, depois 

de quase dois meses fe-

chado. A visitação neste 

aniversário é um presente 

ao público, com entrada 

franca só hoje e atividades 

especiais. Não será exigida 

carteirinha de vacinação, já 

que o risco de contamina-

çõa na área é considerado 

baixo. O Zoo Safari e o Jar-

dim Botânico também fo-

ram reabertos. P����� 10

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

Foto: Paulo Gil/Zoo/Divulgação
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Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: o impressionante 
crescimento da Vila Guarani

Atelier de doces na Saúde 
tem sobremesas exclusivas e 
linha completa para Páscoa

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

China Wei, na Rua Luís 
Góes oferece yakissoba 
à vontade pelo preço 
fixo de R$ 16,90 por pes-
soa. A promoção é váli-
da segunda à sexta das 
14:30 às 18:00.  P����� 4

Yakissoba
à vontade 

Av.Jabaquara, 147
Tel.: 5589-5135

Ocorrência dentro de um shopping de São Paulo

TRAGA ESTE ANÚNCIO E GANHE
5% DE DESCONTO: FILM E MÃO DE OBRA

TRAVA
ANTI FURTO
RODAS
ESTEPE

www.autosonnora.com.br

»» FILM: normal e antivandalismo
»» MULTIMÍDIA
»» ENGATES

ANEL QUE  IMPEDE  O USO DE 
ALICATE DE PRESSÃO 

Cartão com código - 
EVITA CÓPIA
Cartão com código - Cartão com código - Cartão com código - 

PREVINA-SE!!! 
»» ALARMES
»» CONSERTOS: 
   travas/vidro elétrico

Loja Virtual: www.dimonechocolates
R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474

R.Pedro Bueno, 1368 - F: 5031-2254 e 5031-0869
Av. Mj. Sertório, 44 - República - F: 3129-9881

75g -  R$  6,90
120g - R$ 11,90
250g - R$ 22,90
420g - R$ 32,50
700g - R$ 49,90
1 Kg - R$ 65,00

OVOS AO LEITE

Loja Virtual: www.dimonechocolates
R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474

Loja Virtual: www.dimonechocolates
R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474

Loja Virtual: www.dimonechocolates
R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474

◊ Ovos trufados

◊ Crocantes 

◊ Brancos,

◊ Meio amargo, 

◊ Chocolate 

   em coração 

◊ Diet 
   (s/ açúcar), 

◊ Cenourão  

◊ Happy easter

VENHA CONHECER  
O MELHOR 
PÃO DE MEL 
DE SÃO PAULO! 
APENAS 
R$ 3,50

Centro Paralímpico ganha 
transporte por van adaptada

Desde antes da inau-

guração oficial do Cen-

tro Paralímpico Brasilei-

ro, o jornal SP Zona Sul 

questiona a ausência de 

uma linha de transporte, 

adaptada a pessoas com 

deficiência, para fazer a 

conexão com o Terminal 

Jabaquara. Finalmente, 

uma linha foi criada e co-

meça a operara nesse sá-

bado, 17 de março, com 

interalos de 15 minutos 

entre as prtidas. P����� 3
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AGORA 
COM LOJA 

AGORA 
COM LOJA 
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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

FAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOSFAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOSFAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOS

EDUCAÇÃO���INFANTIL��
FUNDAMENTAL�
ENSINO�MÉDIO����
INTEGRAL

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 24

Fotos: Acervo SPZS

Em 60 anos, Vila Guarani se 
transformou em novo bairro

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

Em 1958, imagens de sa-
télite mostram bairros do 
Jabaquara já loteados, com 
muitas moradias, arruamento. 
Mas, não só não havia ne-
nhum prédio, como também 
faltava meio de transporte. 
A “travessia” do Córrego da 
Traição - hoje canalizado sob 
as Avenidas dos Bandeirantes 
e Afonso D’Escragnolle Tau-
nay - era complexa e incluia 
descer e subir o vale do rio. 

Foi só com a chegada do 
metrô, construído a partir 
do fi nal da década de 1970 e 
inaugurado em setembro de 
1974, que essa realidade se 
modifi caria. 

Uma reportagem publi-
cada pelo jornal Folha de 
S.Paulo em 1979, mostrava 
que desde o início das obras, 
cinco anos antes, os imóveis 
da região haviam valorizado 
12.300%. Na reportagem, mo-
radores antigos como Ana 
Bonani, no bairro desde 1928, 
dizia que as mudanças vieram 
mesmo com a inauguração da 
estação Conceição.  A matéria 
ainda relatava: “De lá para 
cá, a região foi invadida por 
edifícios residenciais, bancos, 
pequenos e grande comércio, 
depósitos de indústias e ou-
tras atividades de prestação 
de serviços”.

O que os moradores ainda 
não sabiam é que outra gigan-

tesca alteração aconteceria 
dentro de duas décadas. 

“Em minha infância, o bair-
ro da Vila Guarani ainda era 
considerado distante e des-
provido de infraestrutura”, 
relembra Eliane Kattur Nieman 
Mello, que cresceu no bairro 
vizinho de Cidade Vargas nessa 
época. Diferente da Vila Gua-
rani, a Cidade Vargas surgiu 
a partir de um loteamento 
planejado, para ser como um 
condomínio residencial, a par-
tir da década de 1940. 

Hoje diretora pedagógica 
da Escola Nossa Senhora das 
Graças, fundada por sua mãe  
Lucy Nieman no mesmo lon-
gínquo ano de 1958, Eliane 
confirma que as transforma-
ções maiores ainda estavam 
por vir, para o entorno da 
estação Conceição. Se o me-

trô representou uma primeira 
guinada na história do bairro, 
a construção de dois comple-
xos empresariais a partir da 
década de 1980 provocariam 
transformações ainda mais 
profundas na história local.

O Centro Empresarial do 
Aço e o Complexo Empresarial 
Itau trouxeram muitos empre-
gos e atraíram novos mora-
dores para o bairro. Diversos 
empreendimentos imobiliários 
modernos continuam, até os 
dias atuais, surgindo no entor-
no da estação Conceição. 

Mais do que isso, os pré-
dios de escritórios fizeram 
crescer também o comércio 
no entorno, com aparecimen-
to de restaurantes e lojas para 
atender os milhares de fun-
cionários que circulam por ali 
diariamente.

Prefeito Olavo Setúbal vistoria construção de 
Viaduto sobre a Av. Bandeirantes, década de 1970

•TRANSPORTE

Nova linha de ônibus liga metrô Jabaquara ao Centro Paralímpico
Finalmente, será inaugu-

rada nesse sábado, 17, uma 
linha de transporte coletivo 
municipal  que ligará a estação 
terminal Jabauara do metrô 
e o Centro Paralímpico Brasi-
leiro. A nova linha, chamada 
605!/10, terá saídas de 15 em 15 
minutos e será adaptada para 
atender também r pessoas 
com defi ciência e mobilidade 
reduzida. 

A SPTrans desenvolveu 
uma confi guração inovadora 
de miniônibus com acessibili-
dade completa, e sem catraca, 
para acomodar até quatro 
cadeiras de rodas.

O Centro de Treinamento 
Paralímpico fica no km 11,5 
da rodovia dos Imigrantes. 
Embora próximo à estação Ja-
baquara, . O CPB  fi ca em área 
desabitada junto ao Parque do 

Estado, que se acessa apenas 
após travessia da rodovia por 
cma de um viaduto. 

A previsão é que uma mé-
dia de 2.500 passageiros sejam 
transportados por dia útil. 
A nova linha, operada pela 
Mobibrasil, terá 3,9 km de 
extensão, que deverão ser 
percorridos em cerca de 15 
minutos,.

Nem seria importante 
apontar o número esperado 
de passageiros, afi nal, muitos 
são pessoas com mobilida-
de reduzida ou deficiência 
física, mas o fato é que cerca 
de 2.500 pessoas precisam 
acessar o Centro Paralímpico 
Brasileiro a cada dia, segundo 
estimativa da Prefeitura.

Mesmo antes da inaugu-
ração do complexo, que é o 
maior do gênero na América 

Latina, o jornal SP Zona Sul 
já questionava como seria a 
conexão da rede de transpor-
tes coletivos na cidade de São 
Paulo com o CPB. 

A distância entre ele e a 
estação terminal do Jabaquara 
é de apenas dois quilômetros, 
mas com calçadas que necessi-
tam reparo, trajeto que passa 
por viaduto sobre rodovia e 
com ladeira no sentido metrô. 

Vale ainda destacar que 
muitos dos que frequentam 
o local - não só atletas, mas 
também torcedores e equipes 
de apoio - têm difi culdades de 
caminhar por esse caminho. 

O novo miniônibus não tem 
catraca e é equipado apenas 
com um validador de pas-
sagens. Os veículos da linha 
têm piso baixo e porta dian-
teira com acesso por meio de 

rampa. Há ainda suspensão 
pneumática com sistema de 
movimentação vertical, o que 
permite o rebaixamento do 
veículo para facilitar o em-
barque e desembarque dos 
passageiros.

Fabricados pela Marco-
polo/Volare com carroceria 
modelo Access, os miniônibus 
têm 8,9 metros de compri-
mento, motor traseiro, ar-con-
dicionado, tomadas USB para 
carregamento de equipamen-
tos eletrônicos e capacidade 
total para 36 passageiros, in-
cluindo os quatro cadeirantes.

Itinerário da linha
Ida: Centro Paralímpico, 

acesso e via marginal à Ro-
dovia dos Imigrantes, acesso 
e rotatória, Viaduto Matheus 
Torloni, Rua Getúlio Vargas 

Filho, Rua Gen. Manuel Vargas, 
Pça. José Luz, Rua Gen. Ma-
nuel Vargas, Pça. Dácio Pires 
Correia, Rua dos Comerciários, 
Av. Eng. Armando de Arruda, 
Rua Nelson Fernandes e Esta-
ção do Metrô Jabaquara.

Volta: Estação do Metrô 
Jabaquara, Rua dos Comer-

ciários, Av. Eng. Armando de 
Arruda Pereira, Rua Nelson 
Fernandes, Rua Gen. Manuel 
Vargas, Pça, José Luz, Rua Gen. 
Manuel Vargas, Rua Getúlio 
Vargas Filho, Viaduto Matheus 
Torloni, acesso e via marginal à 
Rodovia dos Imigrantes, acesso 
a Centro Paralímpico.

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

TECIDO AUTOCOLANTE - PREÇOS DE ATACADO
CENTENAS DE ESTAMPAS - ESCOLHA A SUA

A magia do
Artesanato &
Decoração
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Yakissoba à vontade por 
R$ 16,90? Na Luís Góis tem

Legumes frescos, massa 
no ponto, tempero capricha-
do. Um bom yakissoba é da-
quelas refeições completas. 
E ainda pode atender a diferen-
tes paladares e gostos alimen-
tares ou não, já que há yakisso-
bas de carne, frango, mistos 
ou só com  vegetais. Agora, 
imagine se fartar de yakis-
soba, à vontade, por preço 
único de R$ 16,90 por pessoa? 

A novidade é do restauran-
te China Wei, na divisa entre 
Mirandópolis e Vila Clemen-
tino, e é válida de segunda 
a sexta, das 14h30 às 18h00.

A casa já faz sucesso com 
outra promoção em culinária 
oriental, que é o rodízio com 
preço fixo por pessoa de R$ 
29,90. Mas, atenção: o valor é 
válido para o jantar de segun-
da a sexta (18h00 às 22h00) e 
o dia inteiro aos sábados (11h 
às 22h) e domingos (11h às 21h) 

No rodízio, dá para se esbal-
dar com fi lé com brócolis, ar-
roz chop suey, frango xadrez, 
frango a passarinho, rolinhos 
(primavera, mozarela, pizza, 
frango catupiry, e legumes) e  
o próprio famoso yakissoba.     

Como entradas ou acom-
panhamentos, há ainda guio-
za, frango empanado e Niku-
manju, que é aquele macio e 
saboroso pãozinho recheado 
e cozido no vapor. Quem não 
conhece, não sabe o que está 
perdendo.

“Em nosso rodízio, o clien-
te pode pedir vários clássicos 
da comida chinesa, feitos na 

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

GANHE UM ESPETINHO 
E UM CHOPP BRAHMA
VÁLIDO DE  TERÇA A QUINTA, DAS 17H ÀS 22H
 - SUJEITO À LOTAÇÃO DA CASA - UM CUPOM POR PESSOA/POR NOITE

TRAGA ESTE CUPOM E VENHA EXPERIMENTAR A 
QUALIDADE DO MAIS NOVO BAR DA RUA LUÍS GÓIS 

PROMOÇÃO HAPPY HOUR

R$ 5,90!!
CHOPP BRAHMA 

(300ml)

ESPETINHOS
(QUALQUER SABOR)

R$ 5,90!!

Venha conferir também nossos novos pratos, no jantar 
ALTA GASTRONOMIA COM PREÇOS POPULARES

TERÇA A 
SEXTA, DAS 
17H ÀS 20H

Rua dos Otonis, 635 - Vila Clementino        5082-1332

Horário da loja
Segunda a sexta, das 7h00 às 20h00

Sábado, das 10h00 às 17h00

/cacaufactoryPáscoa é na /cacaufactoryPáscoa é naPáscoa é na

A primeira Brownieria 
da Zona Sul tem 
MINI BROWNIES BANHADOS 
NO CHOCOLATE BELGA 
e deliciosos bombons

@cacaufactory

➢ Chocolates ➢ Salgadinhos
➢ Refrigerantes ➢ Sorvetes

R. Vergueiro, 2393 - px estação Ana Rosa

NOVIDADE

NA REGIÃO

PÁSCOA! 

/doceparada Fone: 5082-2634

bombonieRe
Recém inaugurada
Com variedade e economia

Temos opções em  ChOCOlATeS ArTeSAnAiS! 
MOnTe SeU PrÓPriO KiT

•GASTRONOMIA

hora, fresquinhos, e saborear 
de tudo um pouco, como já 
acontece em rodízios de res-
taurantes japoneses”, explica 
Tereza Wei, a proprietária do 
restaurante. Só que o preço 
é bem mais em conta e, pelo 
valor de R$ 29,90 ainda está 
inclusa sobremesa! 

Para sobremesa, é possível 
escolher entre rolinhos de 
banana com chocolate ou Ro-
meu e Julieta. No horário de 
almoço, o China Wei funciona 
no sistema a la carte, com 
todas as opções disponíveis. 
O restaurante abre todos os 
dias, a partir das 11h. 

O China Wei também está 

nos principais sites de delivery 
(IFood e Pedidosja), tem seu 
próprio sistema no site www.
chinawei.com.br ou atende 
por telefone (5581-1010), com 
promoções bem saborosas. 

O cardápio a la carte da 
casa ainda oferece outras 
delícias para serem chamadas 
à mesa ou solicitadas pelo 
delivery, como o Frango a Pas-
sarinho Offi  ce, acompanhado 
de um rolinho de legumes por 
apenas R$ 18,90. 

O Frango ao Curry Office 
também sai por R$ 18,90 e é 
entregue com meia porção 
de arroz chop suey e meia 
do frango, além de acompa-
nhar um rolinho de legumes.  
Bem mais barato que muito 
restaurante por quilo, com a 
diferença que é feito na hora.

O China Wei fica na Rua 
Luís Góis, 1106 - Mirandópolis. 
Telefone: 5581-1010.

Além do Yakissoba à vontade, 
restaurante também oferece 
rodízio de comida chinesa

Ofertas - Dicas 
de lazer e 

gastronomia - 
Informação
Acompanhe 
o São Paulo 

Zona Sul pelo 
Facebook

jornalspzonasul



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
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Atelier de doces traz Páscoa 
repleta de delícias originais

uma atração à parte, em cada 
produto. 

A delicada “Cestinha 
de Ovos Mistos”, 
por exemplo, é um 
mimo incrível para 
pessoas de todas as 
idades, assim como  
o Bombom Coelhinho 
de Nutella, o pirulito de-
corado, a Toca do Coelho 
Wafer e Brigadeiro.  E o Ovo 
Dragê, com “Beijinho e Cora-
ções”? Super original.

A lista de produtos ainda 
traz os belíssimos Ovo Renda-
do de Nutela e Ovo Branco Co-
lors. E sabores pra lá de espe-
ciais como os ovos de Pistache 
ao Leite, Praliné ao Leite, Ca-

ramelo com Flor de Sal 
ou Brigadeiro ao Leite. 

E tem mais: o Ate-
lier Alessandra Tonisi 
também investiu na 
criação de receitas 
especiais únicas, com 
ovos Veganos e sem 
Glúten. 

A  P á s c o a  a i n d a 
pode ganhar sabores 
originais se aqueles 
encontros familiares, 
o almoço de domingo 

finalizarem com produtos 
como a caixa de trufas, o Pão 
de Mel decorado no palito, 
a Torta 3 mousses, o S’more 
Cake, o Bolo Kit Kat com Nu-
tella e Morango a torta Trufa-
da com Caramelo e Flor de Sal. 

Para conferir toda a diver-
sidade de produtos, beleza e 
sabor, vá ao Atelier Alessan-
dra Tonisi. 

Fica na Rua Carneiro da 
Cunha, 317 - Saúde. Fone: 
4508-3606. Veja mais em 
www.alessandratonisi.com.
br; facebook/atelieralessan-
dratonisi; e instagram: @ales-
sandra_tonisi. 

A loja funciona todos os 
dias: de segunda a sábado 
das 8h às 20h; domingos das 
11h às 19h.

O nome de Alessandra 
Tonisi não é só reconhecido 
como de uma confeiteira es-
pecializada em casamentos e 
eventos de alto nível . Tornou-
-se, depois de quinze anos 
elaborando doces e bolos 
confeitados que se desta-
cam pela beleza e sabor, uma 
verdadeira grife. E foi por 
isso que o Atelier também 
se transformou em uma loja, 
onde qualquer consumidor 
pode ter acesso às maravilhas 
cotidianamente. Agora... ima-
ginem na Páscoa!

A primeira loja da marca, 
aberta na Saúde, é daqueles 
lugares em que o cliente se 
sente em um universo à parte. 
Com um conceito de deco-
ração inovador, o ambiente 
encanta e o aroma enfeitiça. 
Além dos doces e bolos con-
feitados maravilhosos, esta 
época é perfeita para quem 
ainda não descobriu esse en-
dereço por conta dos produ-
tos de Páscoa. 

Tem ovos de Páscoa ela-
borados com o capricho que 
é típico da mrca, e tem pro-
dutos ideais tanto para quem 
quer se  deliciar com choco-
late quanto para quem quer 
presentear - afi nal, a beleza é 

A delicada “Cestinha 
de Ovos Mistos”, 

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

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
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Ônibus Lilás atende mulheres até 
dia 23 de março no Jabaquara

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

EstéticaAmbulatório 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 - fica no Largo Ana Rosa, 
29, conjunto 102, na Vila Ma-
riana. Informações pelo tele-
fone 5083-8535. 

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO LASER TERAPÊUTICO

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

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

3926-4064 - 97304-4064ANTES DEPOIS

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO  LASER  TERAPÊUTICO

ANTES DEPOIS

GERANDO  CONFORTO

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

3926-4064      97304-40643926-4064      97304-4064

Pé diabético - Unhas encravadas  
Micoses- Calos e Calosidades

 Correção de Unhas
Pés ressecados

Rachaduras
Frieiras 

EXAME MICOLÓGICO (EXAME PARA MICOSES)

PALMILHAS  PERSONALIZADAS

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

/jornalspzonasul/

Festas pedem novos 
e criativos penteados 

Março e abril são meses que 
concentram festas de formatu-
ras. Maio é marcado por muitos 
casamentos - o mês das noivas! 
Se tem festa à vista, é tempo 
de pensar em um visual bonito, 
limpo, criativo.  Que tal fugir do 
lugar comum e apostar em um 
penteado moderno, original, 
que combine com seu rosto e 
seu astral? 

Porque aqui na Cut&Color 
a gente sempre acha que cada 
pessoa é diferente de outra e 
todas têm uma beleza única. E 
não! Não estamos falando só 
do aspecto físico exterior - que 
também influencia, claro, na 
escolha de um penteado ou 
maquiagem - mas também no 
jeito de ser de cada um. E até a 
vontade de inovar, mudar: que 
tal fugir de seu próprio estilo.

Como sempre enfatizamos, 
o importante é seguir sua in-
tuição, sua vontade... E, lógi-
co, contar com nossas dicas e 
experiência, para garantir um 
resultado legal. 

Como dica, aliás, a gente 
pode conversar sobre o que 
está na moda e que combina 
com cada tipo de cabelo, com-
primento e tons. 

Até mesmo cabelos curtís-
simos podem ganhar um visual 
diferente para uma festa, com 
texturas elaboradas a partir de 
produtos finalizadores, tranças 
na raiz, topetes se multiplicam 
em diversas propostas. 

Coques são eternos. Estão 
sempre na moda, mas podem 
ganhar estruturas diferentes, 
mechas soltas, podem até ser 
apenas montados com parte 
do cabelo - outra moda 2018. E 
podem ser feitos em cabelos de 
diferentes comprimentos.

Para os longos, as possibili-
dades são infinitas. Tranças, di-
ferentes formas de prender, ra-

bos de cavalo... Dá para mesclar 
escova e babyliss com presilhas, 
ou criar efeitos assimétricos 
jogando o cabelo todo para um 
lado ou outro. 

A coloração ainda pode sur-
tir um efeito visual extra, ou 
seja, mude a cor ou crie mechas 
no cabelo e faça um penteado 
bem original para chegar arra-
sando em um evento ou festa.

É o desejo de mudar que 
nos move!

Rose Inoki &
Michelle Ceródio
Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 
Praça da Árvore 

Telefone: 2640-3660
# Esta coluna é publicada 

quinzenalmente, sempre com 
uma dica sobre saúde e beleza 
dos cabelos, maquiagem etc!

Saúde física e mental, for-
ça para enfrentar violência 
doméstica, orientação jurdica 
e apoio para mudar os rumos 
futuros. Mulheres que sofrem 
abusos e agressões cotidia-
nos precisam ter acesso a 
uma série de serviços que 
agora podem ser acessados 
de maneira mais simples e 
itinerante. O ônibus Lilás faz 
parte do programa federal 
“Mulher sem Violência” e 
chegou ao Jabaquara no Dia 
Internacional da Mulher. 

O prefeito João Doria es-
colheu a Regional Jabaquara 
- uma das únicas na cidade 
a ser comandada por uma 
mulher - para celebrar a data 
com uma série de ações em 
zeladoria e orientação em 
cidadania.

O ônibus da mulher, ou 
ônibus Lilás, vai ficar na região 
, ainda, até a próxima sexta, 
23 de março. O foco é fazer a 
defesa das mulheres vítimas 
de violência. Para isso, conta 
com trabalho de assistente 
social, psicóloga, agentes de 
saúde que oferecem orienta-
ção adequada e humanizada.

Durante o evento de 8 de 
março, o ônibus contou com 
apoio de uma guarnição da 
Guarda Civil Metropolitana 
denominada Guardiã Maria 
da Penha. 

Agora, o veículo de aten-
dimento está estacionado 
na Rua dos Comerciários, nº 
100 – ao lado do Terminal do 
Jabaquara.

Para cada caso 
atendido será dado 
o encaminhamen-
to adequado para 
os serviços da Rede 
de Enfrentamento 
à Violência Contra 
a Mulher que exis-
tem no município: 
hospitais, Instituto 
Médico-Legal, Dele-
gacia da Mulher ou 
delegacia comum, 
atendimento psicos-
social, Ministério Pú-
blico e Defensoria 
Pública. 

Também existe 
a possibilidade de 
um imediato acom-
panhamento a uma 
delegacia, caso os 
profissionais presentes jul-
guem necessário.

“A violência contra a mu-
lher ainda é uma das situa-
ções mais graves deste país 
e precisa de enfrentamento. 
Por esse motivo, é importante 

que a vítima tenha acolhimen-
to humanizado e diferenciado 
para que possamos garantir 
seus direitos. O Ônibus Lilás 
é um equipamento que tem 
como função aproximar-se 
destas vítimas, com profis-
sionais que identificam o tipo 

de problema e realizam o 
encaminhamento necessário, 
seja a uma delegacia, a um de 
nossos abrigos ou hospitais”, 
explicou Eloisa Arruda.

“Esta é uma operação das 
mais bonitas que eu já partici-
pei, coordenada pela prefeita 
regional do Jabaquara, Fáti-
ma Marques, hoje dedicada 
às mulheres, com todos os 
movimentos aqui protagoni-
zados por elas. Lançamos aqui 
também o ônibus da mulher, 
que tem a mesma função e a 
mesma responsabilidade da 
Casa da Mulher Brasileira, cuja 
propriedade já foi entregue à 
Prefeitura, pelo Governo Fe-
deral, em cerimônia realizada 
ontem para fazer a defesa das 
mulheres vítimas de violên-
cia”, afirmou o prefeito.
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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 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

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 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

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

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

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

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

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
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

APTO
BQ. DA SAÚDE 

R$ 309 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, excelente localização 
da rua Samambaia, c/ 2 dorm. 

c/ AE, wc social, livng p/ 2 
amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia, wc p/ empreg., gar. 

p/ 1 carro - REF.: 16.245

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

Excelente infraestrutura
c/ estacionamento, teatro, 
sl. ginástica, lanchonete, 

restaurante, portaria 24 hs.,
c/ AU = 34m² e garagem

p/ 2 carros - REF.: 15.612

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Ótimo local da rua André 

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

AE, lavanderia, wc p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro, lazer - 

REF.: 15.207

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 565 MIL
Vago, excelente rua do bairro, 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living, lavabo, cozinha c/ 
armários, fogão e mesa 

embutidas, quintal, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 15.864

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

(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
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
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

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

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
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, lav, 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/ empregada, garagem p/ 

1 carro - REF.: 15.774

SALÃO COM. + RES. - 
V. MONUMENTO

R$ 560 MIL
Ótima oferta, ótimo p/ renda, 

sendo no térreo c/ amplo salão 
com. c/ wc + 4 cômodos nos 
fundos, e em cima um casa c/ 
2 dorm., sala, coz, wc, lavand., 

quintal - REF.: 16.130

(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

SOBRADO
V. CLEMENTINO

R$ 640 MIL
Excelente localização da Rua 

Cel. Lisboa, ótimo p/ fins 
comerciais, vago, c/ 3 dorm., 
wc social, sala, lavabo, copa, 
cozinha, qto. p/ emp, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16.111

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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
 Prédio de 10 anos, ótimo 
acabto, AU = 90 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb. c/ sacada gourmet 
envidraçada, coz. planej., 

lavand. c/ AE, garagem p/ 2 
carros - REF.: 16.550

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

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

TÉRREA
V. MARIANA
R$ 680 MIL

Próximo a R. Jorge Tibiriçá, 
terreno 311m², constr. 150m², 

c/ 3 dormitórios, wc social, 
living, sl. jantar, lavabo, coz., 
lavand., qto. despejo, amplo 
quintal ajardinado, gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.557

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

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/ churrasq. e forno pizza, gar.p/ 

2 carros - REF.: 15.173

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 765 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

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

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 800 MIL
Terreno 8 x 30mts., constr. 

180m², c/ 2 dorm., wc social, 
living, sl. jantar, coz. c/ AE, 

edícula c/ 1 dorm., sala, coz., 
wc, amplo quintal c/ churrasq., 
e mais um qto. c/ wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.578

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

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

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino
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VILA GUMERCINDO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 429 MIL
Reformado, 70m² áú, repl

armários, dependência emp,
churrasqueira.

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!

V. MARIANA
COBERTURA  3 DTS  2 STES

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

ótima localização,
600m do Metrô Imigrantes.

CONSOLAÇÃO
APTO  STE  GAR

R$ 2.200,00
Ótimo apto, ste, sl ampla,

coz americana. Lazer com pisc, 
churrasq e academia.

VERGUEIRO
SALA COMERCIAL

R$ 1.800,00
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$ 7.000,00
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$ 395 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  STE  GAR

R$ 440 MIL
Exc negócio, living 2 ambientes, 

terraço, repl arms,. Próx.
Metrô Praça da Árvore.

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.

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.

SÃO JUDAS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 580 MIL
Exc apto, ótima localiz,

repl armários,
coz planejada, próx ao metrô

PARAÍSO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 748 MIL
Exc apto, 96m² áú, repleto

armários, ótima localiz.
Próx ao Metrô Paraíso.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  GAR

R$ 779 MIL
Excelente sobrado, ótima

localização, rua plana, 4x30, 
quintal com edícula.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 4.300,00
Exc sobrado, sl ampla c/ lavabo, 
rua tranquila, repleto armários, 

edícula, quintal, reformado.
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2 DORMS, SALA AMPLA, 
SALA DE JANTAR, COZ AMPLA, 

SALÃO C/ ESCRITÓRIO E 
LAVANDERIA, QUINTAL, LINDA 

FACHADA, 3 GARS, 8X30, 
210M2. R$ 580 MIL - CreCI 61.147

TeL 5587-5903
CeL 9.8164-6257

caSa TÉRRea
v. GUaRanI - PRoX. 
Pça nova aMÉRIca

2 DORMS, ARMÁRIOS, SALA 
2 AMBS com estante home, 
ILUMINAÇÃO EMBUTIDA, 
PORTAS CAMARÃO, COZ, 
PLANEJ, GAR, R$ 300 MIL - 

CreCI 61.147

TeL 5587-5903
CeL 9.8164-6257

MaRavIlHa de aPTo
SaÚde/ av. MIGUel 

eSTÉFano, 1973 Bloco 02

2 DORM   6X20/1 VAGA/

CORREDOR/LAVANDERIA

RUA ESMERALDA 

MONTEIRO, 303

FONeS: 2276-5241
99209-3099 whATSApp

JaBaQUaRa
Boa caSa TÉRRea

R$ 260 MIl  

2 DORM, SALA,

COZINHA, WC,

ÁREA DE SERVIÇO.

CRECI-136993

FONeS: 5058-0800
96428-0663

aPTo PRÓX. 
MeTRÔ  PRaça da 
ÁRvoRe R$ 320 MIl

2 DORM, SALA,

COZINHA, GARAGEM.

URGENTE

CRECI-136993

FONeS: 5058-0800
96428-0663

aPTo PRÓX. 
MeTRÔ  São JUdaS 

R$ 230 MIl

QUARTO E COZINHA
VILA GUARANI

Local: Av. Água Funda, +/- 
90m do metrô Conceição, 

direto com proprietário

cel.: (11) 99941-46176 SALAS, DEPÓSITO,
COPA, COZINHA, 
2 WC´S, SALETA,

PRÓXIMO ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO 24 HORAS.

FONe: 98686-6226
2578-8102

caSa coMeRcIal
av. BQ. SaÚde

200M do MeTRÔ
Pça ÁRvoRe

2 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, GARAGEM 

DEMARCADA.
CRECI- 136993

FONe: 5058-0800
96428-0663

aPTo SaÚde
R$ 1.000,00 + 
condoMÍnIo

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)

VeNDeDOr(A)
eXTerNO

InTeReSSadoS coMPaReceR a RUa TRISTão 
MaRIano, 213 – SaÚde. ou enviar

cv p/ vendas@persianasipiranga.com.br

COM EXPERIÊNCIA DE PREFERÊNCIA
COM ARTIGOS DE  DECORAÇÃO,

Fixo + comissões+ Benefícios. Mín.2º COMPLETO.

RECEPCIONISTA

comparecer Segunda Feira à partir das 9 hs.
Rua Biobedas, 121 – Metrô  Saúde 

Imob. Admite: moça, boa digitação (Word) c/ ou s/ 
exp. Comparecer com CV à partir das 9:00h

Salário R$ 1.000,00+VR+VT.Obs.

Trabalhe com produtos 
Orgânicos Liofilizados 

e Micelizados... 
Venha,conheça e

Experimente.

BICO
reNDA eXTrA!!

 Ligue agora, telefones:
2275-7304 Vivo
95144-5466  Tim

Tel. 97108-8792 tratar com Roberto

- 15 conjuntos de carteiras escolares
( mesa e cadeira ) usado em bom estado R$ 70,00    

cada total R$ 1.050,00
-  1 Freezer vertical 220l Prosdócimo Classic luxo de 

6 gavetas R$ 280,00
-  1 Fogão continental de 6 bocas Caprice 100,00

   Local; para retirada Cidade Vargas

VENDO:

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

SOCIEDADE BRASILEIRA DE LIPIDIOS E SAÚDE
CNPJ Nº: 10.883.705/0001-58

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os membros da Sociedade Brasileira de Lipídios 
e Saúde, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser 
realizada no próximo dia 20 de março de 2018, às 9h30, na sede da 
sociedade, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Rua Anatole de Baudot, 210, Conjunto 55, Vila Suzana, CEP: 
05.461-100, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) 

dissolução da sociedade. São Paulo, 01 de fevereiro de 2018. Maria 
Fernanda Cury Boaventura - Diretora Presidente.

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

 AP JABAQUARA EM
FRENTE BOMBEIRO

R$ 300 MIL
2 dorm, sala c/varanda,

coz WC, 1 vaga, lazer

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. 

 SOBRADOS NOVOS CHAC.
INGLESA, R: ARARÊ 303/307

R$ 910 - PX. METRÔ 
124m2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box 
no banh, banh. soc. c/ box, va-

randa, sala, lav, coz, lavand. cob, 
churr, 2 vagas. Ac. financiamento. 

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

SOBRADO GERMINADO
200M METRO CONCEIÇÃO 

R$ 450 MIL
 2 dorm,, 1 WC, sala, coz, qtal, 
lavand c/ WC. 1 vaga. Aceita 

troca em AP. de 2 dorm 
na Praia Grande

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

CONCEIÇÃO
Sobrado, 3 ds (suite), sala 02 ambs, 

copa-coz, qtal grande, edicula
completa, 03 vagas. Repleto de 

arms. Junto ao metro. Comercial/
Residencial. R$ 3.500,00.

PLANALTO PAULISTA

Salão comercial (35m2) com

entrada lateral mais edícula com 

sala, área de serviço e banheiro. 

R$ 1.600,00.

APTO MIRANDÓPOLIS

2 dorms c/ AE´s, sala ampla,

cozinha, lavanderia, dep. emp,

1 vaga. R$ 1.600,00.

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

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

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

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala, cozinha
c/ armários, quintal, 01 vaga.

Todo reformado. 
Lindo. R$ 2.000,00.

PARQUE JABAQUARA
Sobrado (Comercial/Residencial), 

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

venda

oRação de São coSMe e São daMIão
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos necessitados e desampara-
dos, vós que didicastes toda vida ao bem. Vale-me neste instante de provação, eu vos 

imploro. Ajudem-me a conseguir esta graça, em nome do Pai, do Filho e do Espirito 
Santo. Rezar com fé a oração, 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia 
mandar publicar e dar um presente a uma criança carente. Com fé será atendido. T.O.

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$ 570 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

TERRENO c/cASA TÉRREA 
R$ 750 mIl   

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

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

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

SOBRADO 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$ 550 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

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 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

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 $ 238 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

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

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 c/ 3 dorms, 
ste, arms, 2 salas, coz. planej, 

SALA DE TV, dep. emp, lavand,  
quintal com churr, e 2 vagas 

de gar. Ref  10-3460

SOBRAdO VIlA GUARAnI 
R$ 690 mIl 

Lindo sobrado, prox. Metrô 
Jabaquara, com 3 dorms, ste, 
armário, sala com 2 ambs, es-
critório, quintal com churr, lav, 
e 2 vagas de gar. com portão 
automático.  REF.: 01-3603

BElÍSSImO SOBRAdO
mEtRÔ - JABAQUARA 

“R$ 800 mIl”
3 dorms, ste,c/ arms, sala

2 ambs,lav, coz. c/ arms,qtal 
c/ churr, dep. emp,entrada 
lateral,2 vagas com portão 
automatico. Ref 03-3615

APtO Só R$ 350 mIl 
nA SAúdE 

OPORtUnIdAdE!!!
Próx. Av Bosque, dormitório 

com armários, sala 2

ambientes, cozinha, banheiro, 

área de serviço e garagem 

ampla. Corra para visitar, 

adeus alugótima localização! 

REF.: 03-3628

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

ótImO tERREnO
R$ 400 mIl JABAQUARA
Próximo ao Metrô, oportunida-
de para investidores e constru-
tores, terreno plano de 8,83 x 
19,02, bem localizado. Otimo 
investimento.  REF.:03-3630 

APtO VIlA GUARAnI
R$ 350 mIl  REFORmAdO

10 minutos a pé do Metrô 
Jabaquara, com 2 dormitó-

rios, cozinha planejada, sala 
2 ambientes e garagem, 

condomínio baixo de apenas 
R$165,00. REF.: 03-3632

APtO
Só  R$ 240 mIl

 2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha e garagem, lazer 
total, quadra, piscina, chur-
rasqueira, play ground etc.   

VAGO. REF.: 03-3627
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•EDUCAÇÃO

Jabaquara tem cursinho 
gratuito perto do metrô

Em menos de dois dias, 
o Cursinho Popular Constru-
ção, no Jabaquara, conseguiu 
atrair dezenas de interessa-
dos em dar aulas gratuitas 
em um cursinho popular. E o 
convite para o trabalho volun-
tário foi encerrado poucas ho-
ras depois de ter sido aberto.

Mas, continua aberto ou-
tro convite: para que estudan-
tes sem recursos para pagar 
um cursinho tradicional se 
inscrevam e se preparem para 
o ENEM 2018.

O Cursinho Construção 
funciona na na Escola Esta-
dual Dr. Ângelo Mendes de 
Almeida, que fi ca a 5 minutos 
da estação Jabaquara do me-
trô (R. Apacê, 1 - Jd Oriental). 

As aulas - totalmente gra-
tuitas - vão acontecer aos sá-
bados, manhã e tarde, sempre 
com educadores que tenham 
disponibilidade e desejo de 
dar aulas em caráter voluntá-
rio uma vez a cada duas sema-
nas, por cerca de duas horas.

Para auxiliar no roteiro de 
estudos de educandos/as, o 
Cursinho Popular Construção 
também disponibiliza um ma-
terial didático concebido es-
pecialmente para uma grade 
de aulas aos sábados, tendo 
como foco um bom desem-
penho no Exame Nacional do 
Ensino Médio, o Enem.

O Cursinho Popular Cons-
trução ainda promete uma 
abordagem diferente, que 

promove a autonomia e o 
pensamento crítico. Isso signi-
fi ca que educadores e alunos 
vão ter participação ativa na 
defi nição dos rumos do cursi-
nho, o que deverá se traduzir 
na organização de atividades 
pedagógicas alternativas, 
rodas de debate e visitas a 
marcos de São Paulo. Para 
participar, é preciso preen-
cher apenas o formulário de 
inscrição: https://goo.gl/for-
ms/Mv3TD6dvnsrN34Cg2

E Para mais detalhes so-
bre como o cursinho funcio-
na, leia o edital de matrícula: 
http://bit.ly/2p9narh �� ��� �

Marielle
Um dos exemplos de su-

cesso em formação por cursi-
nho popular é o da vereadora 
Marielle Franco, que estudou 

em entidade similar em sua 
comunidade de origem, a 
Maré, na capital fl uminense. 
Essa semana, Marielle foi as-
sassinada no Rio e transfor-
mou-se em ícone de partici-
pação popular. 

Sua voz está se espalhan-
do pelo mundo, num misto de 
indignação pelo crime que ti-
rou sua vida e admiração pela 
inteligência e habilidade em 
transmitir suas ideias. Sociólo-
ga formada por bolsa integral 
na PUC Rio, ela também fez 
mestrado em Administração 
Pública na Universidade Fede-
ral Fluminense. Foi eleita em 
2016 com quase 50 mil votos, 
a quinta maior votação da ci-
dade, pelo PSOL das mais vo-
tadas nas últimas eleições no 
Rio de Janeiro, era socióloga 

Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Den-
tistas com experiência 
na área de Implantes 
Dentários, que tem por 
finalidade ajudar a po-
pulação de nossa cida-
de e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras 
do metrô Santa Cruz). 

Oferecemos a todos 
implantes de alto nível 
e última geração. 

Com experiência de 
muitos anos oferecen-
do serviços à comuni-

dade, damos a todos 
a oportunidade de re-
por dentes perdidos, 
ou substituir pontes 
móveis, dentaduras ou 
próteses mal adapta-
das por dentes fixos, ou 
dentaduras abotoadas.

Os dentes são im-
portantes para a mas-
tigação, fala e estética 
facial. Sua perda pode 
acarretar dificuldades 
físicas e até psicológi-
cas e sociais.

Na primeira fase , re-
colocamos a sua 

raiz que foi per-
dida, através 

deste implan-
te, que fica-

rá em sua 
boca por 

a p r o x i -
m a d a -

mente 3 a 4 meses, para 
daí iniciarmos a segunda 
fase que é a colocação 
das coroas ou próteses 
presas nestes implantes.

A colocação dos im-
plantes é através de 
pequenas cirurgias, 
simples, sem dor, de 
modo que ninguèm 
deixará de realizar seus 
afazeres no dia seguin-
te à colocação, nem 
ficará sem seus dentes 
provisórios.

O implante é uma raiz 
artificial que, depois 
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

O que fazer com 
calçadas estreitas? 

Já é senso comum que as 
calçadas de São Paulo são, no 
geral, muito ruins e que isso não 
só compromete a circulação de 
pessoas com mobilidade reduzi-
da como também  difi cultam a 
circulação de qualquer pedestre 
e ainda podem causar acidentes. 

Mas, como resolver a ques-
tão em diferentes pontos da 
cidade, com topografias tão 
irregulares? Como resolver a 
questão de áreas onde antigas 
árvores estouram o cimento ou 
ocupam largura quase total do 
passeio? Esses são apenas al-
guns dos questionamentos que 
impediram todos os prefeitos 
mais recentes de efetivamente 
melhorarem as calçadas. Em 
especial fora do centro expan-
dido e das ruas comerciais, o 
problema se agrava.

A responsabilidade pela 
conservação e garantia de 
acessibilidade, em tese, é do 
proprietário do imóvel. Mas, 
em alguns casos, nem o pro-
prietário pode resolver... e ao 

que parece, nem a Prefeitura.
Um exemplo é o das calça-

das muito estreitas. Elas exis-
tem em vias muito antigas, que 
simplesmente se formaram na 
cidade, décadas atrás, em pro-
cessos de loteamento que não 
previram uma cidade marcada 
pelo trânsito.

Ruas de vila, ruas de bairro 
residenciais e mesmo ruas pró-
ximas a áreas comerciais mui-
tas vezes têm largura inferior 
a 1,90m. A Prefeitura orienta 
que os proprietários com cal-
çadas a partir de dois metros 
de largura, devem dividi-la em 
2 faixas paralelas. Com mais de 
2 metros, então é preciso que 
tenha 3 faixas. E aí defi ne o que 
deve ser feito em cada trecho. 

Mas, há vias na região com 
largura igual ou inferior a 0,5 
metro! O que fazer nesses casos? 
A Prefeitura alega que o mora-
dor deve consultar a Prefeitura 
Regional para que um técnico 
possa avaliar e orientar em cada 
caso e emitir um parecer.

•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

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

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

2807-0797
94767-7072

www.belloespacosp.com.br
• Carpetes • Cortinas

•  Persianas • Divisórias
• Box • Espelhos 

•  Pisos laminados
• Papel de parede 

- Forro PVC - Drywall  
•  Redes de Proteção 
•  Telas  Mosquiteira

R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore

Bello Espaço
decorações & projetos

EM ATÉ 5X
Pagamento

48 HORAS
Colocação

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



16 DE MARÇO DE 2018PÁG. 10

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

Zoo e Botânico reabrem ao público

•ACONTECE

Zoológico, Zoo Safári e 
Jardim Botânico reabriram 
ontem, dia 15, e vão funcionar 
normalmente de agora em 
diante a partir das 9h. Segun-
do a Secretaria de Estado da 
Saúde, a medida é embasada 
em parecer técnico que clas-
sifi cou a presença do vírus da 
febre amarela nesse território 
com um fato isolado e restri-
to, com baixo risco de trans-
missão para humanos. Por 
isso, não haverá requisição 
de carteirinha de vacinação, 
mas os visitantes encontrarão 
mensagens orientando sobre 
a necessidade de tomar a 
vacina pelo menos dez dias 
antes da visita.

Hoje, 16 de março, o Zoo 
está comemorando 60 anos 
de sua abertura. Como pre-
sente aos visitantes, a entra-
da será gratuita nesta sexta, 
como foi ontem (15). Quem 
aniversaria em março tam-

bém será isento da entrada 
durante o mês. 

Uma programação espe-
cial foi elaborada para cele-
brar a reabertura. Ainda nesta 
sexta, 16, alguns animais vão 
participar da comemoração 
de aniversário do Zoo rece-
bendo presentes elabora-
dos pela equipe técnica do 
parque. Os visitantes verão 
araras, leões, elefantes, entre 
outros animais, interagindo 
com os enriquecimentos te-
máticos.

Uma exposição fotográfi -
ca vai resumir fatos históricos 
do Zoo, ao lado da loja de 
lembranças – Alameda Aves. 
Diariamente, das 10h às 12h e 
13h30 às 15h com presença de 
educador ambiental.

Também será possível co-
nhecer a história dos animais 
mais velhos e mais novos do 
Zoo, diariamente, com apre-
sentações didáticas entre 

as 10h e às 15h, nos Recin-
tos dos seguintes animais: 
pelicano, condor-andino, 
tigre-siberiano,hipopótamo, 
rinoceronte-branco, elefante-
-africano, mico-leão, fl amingo-
-chileno e lobo-guará

Outra atração será o Tea-
tro de fantoches com a Turmi-
nha da Conservação contando 
“causos” que aconteceram 
no Zoo. Aos sábados e domin-
gos, com sessões às 10h, 11h, 
14h e 15h, no Espaço Na Trilha 
da Kinha – Alameda Urso.

História
Em 16 de março de 1958, o 

Zoo foi inaugurado gerando 
grande expectativa... e gran-
de congestionamento em 
toda a região da Água Funda. 

O parque sempre foi um 
dos campeões entre os pon-
tos turísticos da cidade. Alvo 
da crítica de defensores de 
animais e ambientalistas con-
trários ao aprisionamento de 

animais, o Zoo atualmente, 
busca focar sua atuação na 
conservação da fauna silves-
tre. Os recintos e o manejo 
com os animais também fo-
ram reformulados ao longo 
dos anos para atender às 
novas tendências de respeito 
à vida animal. 

Outros avanços ocorreram 
nas áreas de pesquisa científi -
ca, formação de profi ssionais, 
gestão e educação ambiental 
e nas parcerias fi rmadas dcom 
pesquisadores e instituições, 
que lhe permitiram atuar de 
forma pioneira no Brasil em 
projetos de conservação na 
natureza. 

O Zoo fi ca na Avenida Mi-
guel Stéfano, 4241. Água Fun-
da. Telefones: 5058-0564. Há 
uma van disponível a partir da 
estação Jabaquara e, mesmo 
em casos de gratuidade da 
entrada, o transporte deve 
ser pago à parte. 

Grafi te não tem 
idade na V.Mariana 

Durante os meses de mar-
ço e abril, o Espaço de Tec-
nologias e Artes do Sesc Vila 
Mariana recebe a arte educa-
dora Magali Freitas Bernal mi-
nistrando o curso “Grafi te tem 
Idade?”, voltado ao público 
acima de 60 anos. A atividade 
acontece todas as quartas-
-feiras, às 15h, até 11 de abril, 
com inscrições na Central de 
Atendimento da Unidade. As 
insccrições custam R$ 30,00 
(inteira); R$ 15,00 (meia entra-
da); e R$ 9,00 (comerciários) 
O Sesc Vila Mariana fi ca na Rua 
Pelotas, 141. Inf: 5080-3000.

“Coriolano” no 
João Caetano

O  Teatro João Caeta-
no apresenta a montagem 
de “Coriolano”, de William 
Shakespeare , com a Cia. Oca-
morana. O espetáculo faz 
temporada popular de 15 de 
março a 8 de abril. As apresen-
tações acontecem de quinta a 
sábado às 20h30 e domingo às 
19h.  Os ingressos custam R$ 
20,00. O Teatro João Caetano 
fica na Rua Borges Lagoa, 
650 - Vila Clementino. Infor-
mações: 5573-3774

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no sábado, dia 17 de 
março, Operação  Cata Bagu-
lho na região da Vila Mariana. 
As equipes  percorrerão as 
ruas contidas no pentágono:  
Av. Prof. Ascendino Reis/ Rua 
Domingos de Morais/ Rua Luis 
Gois/ Rua Sena Madureira.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, 17 de 
março, a partir das 7h, Cata Ba-
gulho na região do Jabaquara. 
As equipes  percorrerão di-
versas vias dos bairros de Vila 
Santa Catarina, Jd. Oriental 
e  Vila Babilônia. O morador 
pode consultar os dias em 
que o cata-bagulho irá passar 
em  seu endereço pelo site: 
https:https://goo.gl/B7myN9. 

Reunião CONSEG 
Campo Belo

Na próxina terça-feira, dia 
20 de março, às 19h, acontece 
mais uma reunião do Conseg 
Campo Belo. O conselho aten-
de a região do 27 º Distrito Po-
licial, responsável por trecho 
do Planalto Paulista – entre as 
avenidas Irerê e Bandeirantes. 
O encontro será no Dona Luci-
nha, à Av. Chibarás, 399 – Mo-
ema. A participação é aberta a 
qualquer interessado.


