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Cadastro biométrico acabou?

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

É verdade que as pes-

soas que não fizerem o 

cadastramento das digitais 

em cartórios eleitorais 27 

de março  serão impedidas 

de votar? Depende, na 

capital paulista, a biome-

tria vem sendo feita de 

forma paulatina e ainda 

não será obrigatória para 

os eleitores acessarem às 

urnas em outubro. Mas, 

em 87 municípios paulis-

tas, incluindo a vizinha 

Guarulhos, o cadastro bio-

métrico é obrigatório e 

muita gente ainda não foi 

se cadastrar - e lá, vai só 

até esta sexta, 23, o cadas-

tramento. Eleitores que 

pretendem pedir transfe-

rência de domicílio ou se 

cadastrarem para votar 

pela primeira vez, têm pra-

zo até 9 de maio. P����� 6

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 Marques/Poupatempo
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Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: qual a origem do 
nome da estação Conceição

Vila Clementino tem 
Brownieria e Chocolateria 
com exclusividades na Páscoa

Desde 2002, há uma 
fábrica de chocolate no 
Jabaquara. A fama come-
çou pelo pão de mel, mas 
hoje a busca em tempos 
de Páscoa pelos ovos 
de chocolate ao leite é 
intensa. Além da loja de 
fábrica, a Di Monê Cho-
colates conta com outras 
três unidades espalhadas 
pela cidade.  P����� 5

Fábrica de 
chocolate 

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
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◊ 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

Temporal volta a 
alagar importantes 
vias da região

O temporal dessa se-

mana mostrou que os pro-

blemas de sempre per-

manecem. Tanto a região 

próxima ao Ibirapuera, em 

frente ao MAC e ao TCM, 

na bacia do córrego Para-

guai, quanto a região das 

Avenidas Abraão de Mo-

raes e Ricardo Jafet volta-

ram a ficar intransitáveis 

por alagamento. P����� 3

Av.Jabaquara, 147
Tel.: 5589-5135
www.autosonnora.com.br

TRAVA
ANTI FURTO
RODAS
ESTEPE

PREVINA-SE!!! 

Ocorrência dentro de um shopping de São Paulo »» FILM: normal e 
antivandalismo
»» MULTIMÍDIA
»» ENGATES
»» ALARMES
»» CONSERTOS: 
travas/vidro elétrico

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

ANEL QUE  IMPEDE  O USO DE 
ALICATE DE PRESSÃO 

Cartão com código - 
EVITA CÓPIA

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

Adryana Rodriguez
Cartomancia cigana

Esse oráculo milenar 

vai lhe mostrar qual o 

direcionamento tomar

A nossa diferença é o 

comprometimento e a 

garantia do resultado 

com muita ética 
CONSULTAS PRESENCIAIS 

E PELA INTERNET

Marque sua consulta

9 8433-7992
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AGORA 
COM LOJA 

AGORA 
COM LOJA 
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 25

•URBANISMO

Alagamentos continuam em pontos críticos da região
O temporal da última quar-

ta-feira, 20, deixou intransi-
táveis diversos corredores 
viários da cidade. Vila Mariana 
e Ipiranga foram novamente 
atingidos, em pontos históri-
camente problemáticos.

Um deles é o corredor for-
mado pelas avenidas Ricardo 
Jafet e Abraão de Moraes, 
que estão há mais de 25 anos 
em obras. 

As margens do córrego Ipi-
ranga, o mais famoso do país, 
citado até no hino nacional, 
parecem que nunca se verão 
livres das enchentes. Mas, 
desde 2014 está aprovado um 
projeto de drenagem amplo, 
que prevê inclusive a constru-
ção de dois piscinões junto 
ao viaduto Aliomar Baleeiro, 
já na entrada da Rodovia dos 
Imigrantes. 

A obra, que conta até com 
recursos federais que demora-
ram a efetivamente chegar à 
cidade, só começou este ano 
e a promessa é de que esteja 
concluída em 2019. 

Em novembro do ano pas-
sado, o prefeito João Doria 
esteve em visita às obras. Mas, 
a declaração pode deixar des-
confiada a comunidade que 

há décadas convive com ala-
gamentos. 

“É um piscinão muito im-
portante que vai desafogar o 
problema com as enchentes 
aqui nesta região e muito pro-
vavelmente resolverá em defi -
nitivo”, disse. Provavelmente?

A verdade é que o proble-
ma dos alagamentos resulta 
de um passado não planejado 
da cidade, do crescimento 
desenfreado e ocupações de 
várzeas. A impermeabilização 
do solo em uma cidade que in-
vestiu em  avenidas e transpor-
te individual em detrimento do 
coletivo custou caro.

Conduzido pelo Consórcio 
FBS/Coveg, o projeto do Cór-
rego Ipiranga faz parte de um 
conjunto de obras que será 
executado para minimizar os 
problemas recorrentes de en-
chentes naquela região e está 
orçado em cerca de R$ 160 
milhões, sendo R$ 122 milhões 
de repasses do Ministério das 
Cidades.

O reservatório é constitu-
ído por dois compartimentos 
com aproximadamente 13 
metros de profundidade e ca-
pacidade conjunta para arma-
zenar 200 mil metros cúbicos. 

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

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

14 de abril de 2018 - Sábado
CAMPOS DO JORDÃO

Inclui: ônibus Executivo, lanche de bordo, almoço, 
Bairro Capivari, passeio ao Palácio do Governador, Visita 
ao Auditório Cláudio Santoro e Passeio de Trenzinho até o 

morro do Elefante, com Guia Local. 
Valor:  R$ 239,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 124,00 

28 de abril de 2018 - Sábado
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)

Fotos: Acervo SPZS

Qual a origem do nome da 
estação Conceição do metrô

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

Por que a estação Con-
ceição tem esse nome? A 
pesquisa leva às origens da 
própria cidade de São Paulo, 
do bairro do Jabaquara e da 
vizinha Diadema. 

Essa região toda era for-
mada por sítios e a cidade de 
São Paulo, propriamente dita, 
restringia-se ao que hoje en-
tendemos como centro velho, 
até o século XIX.  Entre esses 
sítios, havia o de Antonio 
Piranga, que foi dono de uma 
serraria na região entre Dia-
dema e o próprio Jabaquara, 
o que explica inclusive a exis-
tência de industria moveliera 
no ABCD paulista. 

Ali, havia sido construída 
ainda no século XVII uma ca-
pela em homenagem à Nossa 
Senhora da Conceição que, 
embora tenha fi cado muitos 
nos abandonada, nunca dei-
xou de ser parada de tropei-
ros, fi éis, que circulavam tan-
to entre a baixada santista e a 
capital como sertão adentro, 
em busca de minas de ouro 
na região do Taboão da Serra. 

A capela de Nossa Senhora 
da Conceição acabou se tor-
nando um núcleo residencial, 
até hoje conhecido como o 
bairro de Vila Conceição, no 
centro da atual Diadema. 

A estrada que ligava São 
Paulo a esta pequena vila e 
sua famosa capela ganhou o 

nome de estrada da Conceição 
e, depois, Avenida Conceição. 

Em 1948, quando mora-
dores dessa região central de 
Diadema buscaram a emanci-
pação enquanto município, o 
nome oficializado só não foi 
Vila Conceição porque já havia 
um bairro com esse nome no 
Jabaquara paulistano. Optou-
-se, então, por Diadema em 
referëncia à coroa usada por 
Nossa Senhora Conceição. 

A estação de metrô, por-
tanto, levou esse nome por 
conta da Avenida que passa 
ali. A via mudou de nome na 
década de 1970, depois da che-
gada do metrô, quando houve 
um projeto de reurbanização 
local - o CURA (Comunidades 
Urbanas de Recuperação Ace-
lerada). Um dos engenhei-
ros que liderava o projeto se 
tornou alvo da homenagem 

do novo nome: Armando de 
Arruda Pereira. 

Depois da divisa, em Dia-
dema, a avenida continua a se 
chamar Conceição.

“Na minha infância, mui-
tos ainda chamavam a aveni-
da Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira de Avenida 
Conceição”, relembra Marcia 
Nieman Tavares, assistente 
de direção da Escola Nossa 
Senhora das Graças. A Es-
cola está celebrando os 60 
anos de existência e busca 
resgatar toda a trajetória não 
só da própria escola como 
também do bairro onde está 
sediada, a Cidade Vargas, e 
de bairros vizinhos, como a 
Vila Guarani. Estudante, mo-
radora e profi ssional do bair-
ro, Márcia acompanhou as 
intensas mudanças das últi-
mas décadas. 

Leiteiro fazendo entregas na antiga estrada Conceição, 
atual Av. Eng. Armando de Arruda Pereira. Década de 1950. 

vv

TOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
SEBO DO JOÃO BAURU

Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

Ele receberá as águas exce-
dentes do Riacho do Ipiranga, 
do córrego Água Vermelha e 
do córrego Cacareco. O novo 
piscinão será aberto e o es-
vaziamento acontecerá parte 
por gravidade e o restante 
por meio de um sistema de 
bombas.

O conjunto de obras a ser 
executado abrange 3 prefei-
turas regionais: Vila Mariana, 
Jabaquara e Ipiranga. Estão 
previstas ainda a execução de 
280 metros de galerias do cór-
rego Cacareco e a canalização 
do Riacho do Ipiranga, em um 

total de 2.455 metros de cana-
lização e galerias.

No riacho, haverá interven-
ções no trecho entre o viaduto 
Ministro Aliomar Baleeiro e 
a Avenida Bosque da Saúde, 
uma extensão de 1.600 me-
tros; e, no outro sentido, entre 
o viaduto Ministro Aliomar Ba-
leeiro até a Lagoa Aliperti, em 
uma extensão de 575 metros.

Também faz parte do con-
junto de obras a construção 
de outro reservatório, o RI- 01 
– Lagoa Aliperti, na região da 
Rodovia dos Imigrantes, que 
permitirá o armazenamento 

de 110 mil metros cúbicos de 
água. Mas, o RI-01 ainda está 
em projeto, com desapropria-
ções em andamento.

Paraguai
Se as obras no Córrego 

do Ipiranga ao menos já co-
meçaram, não há o mesmo 
otimismo com relação a outro 
endereço problemático em 
se tratando de alagamentos 
recorrentes.

A região em frente ao Mu-
seu de Arte Contemporânea, 
no Ibirapuera (antigo Detran) 

e em frente ao Tribunal de 
Contas do Município (TCM) 
também registram inundações 
há décadas. 

Ali, há também um projeto 
de readequação das bacias 
dos córregos Paraguai e das 
Éguas, que se encontram no 
subsolo e cuja canalização 
se mostra incapaz de conter 
grandes volumes em dias de 
tempestade. O projeto estava 
no plano de metas dos últimos 
quatro prefeitos. Mas, não saiu 
do papel...
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R$ 5,90!!
CHOPP BRAHMA 

(300ml)

ESPETINHOS
(QUALQUER SABOR)

R$ 5,90!!

TERÇA A 
SEXTA, DAS 
17H ÀS 20H

PONTO DE ENCONTRO

Álbum da 

Copa 2018

VENHA TROCAR SUAS FIGURINHAS,  

DOMINGOS, A PARTIR DAS 16H

FAÇA NOVOS AMIGOS

NÃO HÁ CONSUMAÇÃO MÍNIMA!

PONTO DE ENCONTRO

PROMOÇÃO HAPPY HOUR

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

SEXTA SANTA:  VENHA CONFERIR O BACALHAU DO GÓIS
DOMINGO: EXPERIMENTE ALMOÇO ALTA GASTRONOMIA

PÁSCOA 2018

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

Brownieria aposta em delícias 
com chocolate belga nessa Páscoa

marinhas como estre-
las, peixinhos, cavalos 
marinhos, tartarugas e  
caranguejos enfeitam 
os ovos. Os brownies 
também são todos deli-
cadamente decorados. 

Entre os ovos, destaque 
para os de quase meio quilo 
com crispies crocantes. Há 
também opção de 240g. 

Outra maravilha para se 
fartar é o ovo recheado, super 
cremoso: um “mar de  choco-
late belga”!  Dá para escolher 
a casquinha belga entre meio 
amargo, ao leite o branco.  O 
recheio é iguamente perso-
nalizado: pode ser brigadeiro 
de chocolate com brownies 
e raspas de nozes; brigadeiro 
de pistache com brownies e 
raspas de pistache; brigadeiro 
de limão siciliano com brownie 
e raspas de chocolate branco 
belga; brigadeiro de Nutella 
com raspas de avelã; chandelle 
de chocolate belga com brow-
nie e prestígio! 

Para quem quer ir além do 
ovo, uma boa ideia é eferecer 
também caixas de mini brow-
nies ou caixinhas de bombons: 
um verdadeiro mimo. Para a 
garotada, uma pedida criativa 
são os pirulitos de Páscoa. 

Já no almoço de Páscoa 
com a família, não pode faltar 
uma Colomba Brownie, artesa-
nal e saborosa, em embalagem 
de um quilo. Há vários sabores 

que, como nos brownies tradi-
cionais, a Cacau Factoryofere-
ce: Nutella, Ovomaltine, doce 
de leite, amêndoas e nozes! 

A Cacau Factory também 
produz sob encomenda so-
bremesas gigantes, chamadas 
Trifle, que mesclam frutas, 
castanhas, caldas, cremes e, 
claro... chocolate belga e bro-
wnies.

Fica na Rua dos Otonis, 635  
- Vila Clementino. Redes so-
ciais: @cacaufactory. Telefone: 
5082-1332. Para encomendas, 
use o Whatsapp:  9 7464-6070.

Amantes de chocolate fi-
cam especialmente enlouque-
cidos em tempos de Páscoa. 
Mas, os verdadeiros fãs sabem 
apreciar o ano todo - e valori-
zam delícias feitas a partir do 
chocolate considerado o me-
lhor do mundo: o belga. 

A Vila Clementino tem uma 
lojinha pra lá de simpática que 
aposta nesse público super exi-
gente. A Cacau Factory já tem 
conquistado fama na zona sul 
paulistana como brownierie, 
ou seja, como especialista em 
oferecer brownies artesanais, 
decorados e, claro, recobertos 
com o puríssimo e cremoso 
chocolate belga Callebaut. 

Ali, num ambiente  char-
moso a clientela se delicia com 
brownies puros ou com sorvete 
belga e calda, tudo feito artesa-
nalmente; compra caixinhas da 
delícia para presentear - afi nal, 
os brownies são vendidos em 
embalagens exclusivas e lindas. 

A brownieria foi criada em 
2016 e está sob o comando da 
chef Chocolatier Silmara de 
Carvalho. A profi ssional morou 
nos Estados Unidos durante 
15 anos, estudou na French 
Culinary Institute em 2008 e 
passou por vários lugares em 
New York como Casalever, 
Braeburn, Graffiti, todas de 
chefs renomados. Também 
trabalhou na Royal Caribbean, 
morou por um tempo no sul 
da França e aprendeu tudo 
que sabe com o chef da Mai-
son Carratie, Laurant Carratie. 
Estagiou nos dois restaurantes 
do chef Alex Atala, D.O.M. e 
Dalva e Dito. 

Páscoa
Na Páscoa, a inspiração para 

criar ovos e toda a linha de pro-
dutos veio do oceano. Figuras 

A temática da Cacau Factory 
para a linha Páscoa desse 
ano é o mar, que inspira 
delícias produzidas com 
chocolate belga

Nova bomboniere aposta em 
preço justo e variedade

Prateleiras com ovos e 
produtos de Páscoa artesa-
nais, em embalagens originais 
e exclusivas, dividindo espaço 
com produtos de marcas co-
nhecidas. Em comum, uma 
promessa: preços que garan-
tem a economia por parte do 
cliente. 

Para esta Páscoa, uma  
sugestão é que os próprios 
clientes montem seus kits, 
escolhendo diferentes pro-
dutos conforme a sua neces-
sidade.

Além dos chocolates, cai-
xas de bombons e doces, há 
sorvetes, salgadinhos e sna-
cks diversos, refrigerantes... 

“Abrimos as portas para 
atrair pessoas que querem 
produtos de qualidade, a pre-

ços justos em um ambiente 
acolhedor, dizem  Carlos Hen-
rique Maia e Neusa Matsu-
moto,  proprietários da Doce 
Parada.  

A Doce Parada fi ca na Rua 
Vergueiro, 2393, perto da es-
tação Ana Rosa do Metrô. Te-
lefone: 5082-2634. Instagram: 
@doceparada.
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•GASTRONOMIA

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

Desde 1969 respeitando seu paladar
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CHINA

RODÍZIO DE 
COMIDA 
CHINESA

R. Luís Góis, 1106 - Tel: 5581-1010

SÓ

R$ 29,90!

- Abre todos dias 11h
almoço salão e delivery
- Rodizio: 
seg a sáb: 18h às 22h; 
domingos: 18h as 21h

JANTAR DE SEGUNDA A SEXTA (18H ÀS 22H)
ALMOÇO E JANTAR, SÁBADOS (11H ÀS 
22H) E DOMINGOS (11H ÀS 21H)

POR PESSOA

YAKISSOBA 
À  VONTADE SÓ

R$ 16,90!
Válido de segunda a sexta,
 das 14h30 às 18h

POR PESSOA

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219

15 ANOS DE CECI GRELHADOS!!!

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219

ESPETINHOS

VÁRIOS 

SABORES

SÓ R$ 6,OO/CADA

BIFE ANCHO E 

CHORIZO - DE 

R$ 85,90 POR

R$ 59,00
SERVE ATÉ 3 PESSOAS!

Ofertas - Dicas 
de lazer e 

gastronomia - 
Informação
Acompanhe 
o São Paulo 

Zona Sul pelo 
Facebook

jornalspzonasul

Jabaquara tem fábrica de 
chocolate desde 2002

No Jabaquara, há mais 
de 15 anos existe uma 
“fantástica fábrica de 
chocolate”, que conta 
com uma legião de 
fãs. A fama começou 
por conta de uma 
das especialidades 
da casa - o pão de 
mel macio e cheio 
de sabor - e levou 
a loja a um cres-
cimento espantoso. 
Hoje, além da unidade de 
fábrica, a Di Mone Chocolates 
já conta com outras três lojas 
na cidade e vende também 
pela internet, em loja virtual. 

Para a Páscoa, vale desta-
car não só a diversidade de 
produtos e presentes, mas 
também o capricho das em-
balagens e os bons preços dos 
itens artesanais. Há inclusive 
ovos e cestas com brindes 
para a garotada, além de for-
matos especiais como coelhi-
nhos, “cenouras” recheadas 
de drágeas e ovos coloridos. 

E os preços também tem 
gostinho especial: os ovos ao 
leite saem por valores a partir 
de R$ 6,90. O ovo de um quilo 
sai por apenas R$ 65! 

A lista de ovos ainda in-
clui os trufados (tradicional, 
coco e maracujá), crocantes, 
brancos, meio amargo. Uma 
iguaria muito procurada da 
Di Mone é o Ovo recheado 
com marshmallow - delicioso. 
E tem também o Eclipse, me-
tade com chocolate branco, 
metade chocolate ao leite.

Entre os produtos espe-

ciais, há Chocolate em forma 
de coração embalado como 
presente, Cenourão repletos 
de drágeas, Happy Easter e é 
possível fazer suas próprias 
combinações de produtos. 

A linha diet - sem açúcar 
e ideal para quem tem diabe-
tes -  conta com coelhinhos 
formato coração, bombons e 
placa, além de ovo.

Outro produto que esban-

ja charme e é uma boa pedida 
de presente é o ovo em for-
mato de cacau. 

Para a garotada, a dica é a 
Caixa de Coelho Especial, em 
que o Ovo é ofertado aber-

to, todo colorido e 
decorado e com 
um brinde de pe-
lúcia. Os copinhos 
trufados com ce-

nourinhas são uma 
graça e prometem agradar 

pessoas de todas as idades. 
Há também ovo que acom-
panha brinde e o Ovo Dragé, 
todo colorido. 

Aproveite a visita à loja 
e confi ra também os kits de 
bombons, alfajores e, claro, 
não deixe de experimentar o 
famoso pão de mel Di Monê. 
Há quatro sabores: tradicio-
nal, trufado, doce de leite e 
conhaque. Sai por apenas R$ 
3,50 a unidade. Outras pedi-
das originais e incríveis são 
o drageado de amêndoa e a 
trufa de maracujá: difícil saber 
qual é mais gostoso.

A loja de fábrica da Di 
Moné fi ca na Avenida Pedro 
Bueno, 1368 – Jardim Aero-
porto. Telefones: 5031-2254 e 
5031-0869. Há ainda unidades 
na Praça da Árvore: Rua Gal. 
Serra Martins, 41 - tel: 5594-
0474; no Centro: Rua Major 
Sertório, 44. Tel. 3129-9881;  e 
no Ipiranga: Av. Dr.Gentil de 
Moura, 274 loja 19. Tel  3791-
4661 . O site conta com loja 
virtual e catálogo de produtos 
e preços: www.dimonechoco-
lates.com.br

Entre em contato e faça sua encomenda
vendas@dolceviaconfeitaria.com.br
www.dolceviaconfeitaria.com.br
(11) 9 9198-6429  (11) 2936-2770
     @dolceviaconfeitaria
Av. Bosque da Saúde, 599 - Saúde
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•ELEIÇÕES

Prazo para biometria termina, 
mas não em São Paulo

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
Ofertas - Dicas de lazer e gastronomia - Informação

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/

Confira a lista completa em 
nosso site: jornalzonasul.com.
br.

Nos demais municípios, 
embora o comparecimento 
ainda não seja obrigatório, a 
Justiça Eleitoral recomenda 
que os eleitores façam desde 
já o cadastramento biométri-
co de modo a evitar as filas 
futuras. Não deixe para a úl-
tima hora, agende logo o seu 
atendimento.

Nas unidades do Poupa-
tempo com serviços eleito-
rais, o agendamento não é 
necessário, exceto no Poupa-
tempo Itaquera.  Mas aten-
ção: devido à alta demanda, 
o atendimento nas unidades 
do Poupatempo que atendem 
sem agendamento está sujei-
to à distribuição de senhas.

Alckmin e Doria
Também devem prestar 

atenção ao calendário os elei-
tores que pretendem atuali-
zar sua seção eleitoral, fazer 
transferências ou aqueles que 

vão votar pela primeira vez: 
jovens entre 16 e 18 anos de 
forma facultativa e aqueles 
com mais de 18 anos de forma 
obrigatória. O cadastramento 
ou pedido de transferência 
tem prazo máximo de 9 de 
maio. 

Outra data importante 
no calendário eleitoral é 7 de 
abril. A partir dessa data, pes-
soas que ocupam cargos exe-
cutivos e desejam concorrer 
a postos também executivos 
em outubro próximo devem 
deixar o posto. 

Em São Paulo, será o caso 
tanto do governador Geraldo 
Alckmin, que vai se candidatar 
à presidência, quanto do pre-
feito João Doria, que vai sair 
do cargo para se candidatar 
ao Governo do Estado. 

O vice-governador Márcio 
França também deve concor-
rer ao Governo do Estado, 
mas não precisa deixar o pos-
to porque estará concorrendo 
à reeleição. 

O registro biométrico dos 
eleitores só vinha sendo feito 
por agendamento prévio. 
Mas, a baixa adesão em al-
guns municípios onde a bio-
metria será já obrigatória nas 
eleições desse ano, fez com 
que o TRE abrisse os cartórios 
eleitorais para atendimento 
a qualquer hora. No vizinho 
município de Guarulhos, por 
exemplo, mais de 300 mil 
eleitores ainda não haviam 
atualizado seu cadastro, com 
coleta das digitais, até o início 
deste mês de março, a 20 dias 
do prazo fi nal. 

Mas, vale ressaltar: na ca-
pital paulista, o cadastramen-
to biométrico vem sendo feito 
paulatinamente, em novos 
eleitores, pessoas que atua-
lizam dados ou pedem trans-
ferência de zona eleitoral ou 
também por agendamento 
voluntário, ou seja, para quem 
quer se adiantar no processo 
e já garantir dados completos 
no sistema. 

Só precisam fi car atentos 
aqueles eleitores que moram 
em São Paulo mas ainda man-
têm domicílio eleitoral em 
outras cidades. Quem perder 
o prazo para recadastramen-
to biométrico nos municípios 
onde as eleições serão nesse 
sistema já esse ano terá o 
título cancelado. 

O eleitor deve fazer a bio-
metria até 23 de março em 
nove municípios: Guarulhos, 
Sorocaba, Araçoiaba da Serra, 
Salto de Pirapora, Botucatu, 
Itatinga, Pardinho, Várzea 
Paulista e Votorantim. 

Nas outras 75 cidades, o 
prazo vai até 27 de março. 

•TRANSPORTE

Estação Eucaliptos: Metrô amplia
horário de funcionamento

Desde a segunda, 19 de 
março, foi ampliada a opera-
ção assistida entre as esta-
ções Brooklin e Eucaliptos, na 
Linha 5-Lilás (Capão Redondo 
- Eucaliptos). De segunda-
-feira a sábado, inclusive fe-
riados, a operação, que é 
gratuita, passará a acontecer 
das 9h às 16 horas.

De acordo com o metrô, 
a operação nesse formato 
segue o padrão internacio-
nal para a abertura de novas 
estações de metrô, permitin-
do a apresentação da nova 
estação aos usuários e a ma-
turação dos equipamentos 
e sistemas, bem como os de 

alimentação elétrica, sinali-
zação e controle de tráfego, 
e também de telecomunica-
ções. O horário de operação 
da estação Eucaliptos será 
ampliado gradativamente 
até chegar ao funcionamento 
pleno, das 4h40 à meia-noite, 
com cobrança de tarifa, como 
em toda a rede.

Para informar sobre as 
alterações programadas, o 
Metrô emitirá mensagens so-
noras pelos sistemas de som 
das estações e dos trens, co-
locará cartazes nas estações 
das linhas envolvidas e publi-
cará informativos nas redes 
sociais. Em caso de dúvidas, 

os usuários têm à disposição 
a Central de Informações do 
Metrô (0800 770 7722), que 
atende diariamente, das 5h00 
à meia-noite.

Novas estações
A expectativa é de que 

a inauguração das estações 
Moema, AACD/Servidor e 
Hospital São Paulo ocorra 
nos próximos dias, mas o 
metrô ainda não confi rma. As 
interligações, previstas para 
abril, com as estações Santa 
Cruz e Chácara Klabin, só 
devem ocorrer em junho ou 
julho, ainda nesse formato de 
operação assistida. Operação 
total do trecho, só em 2019.
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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
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 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
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

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
SAÚDE

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

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

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

2 carros - REF.: 15.129

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 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

(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

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 290 MIL
Ótima oferta, abaixo da ava-
liação, 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
V. DAS MERCÊS

R$ 399 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, terraço, garagem p/ 
2 carros, rua tranquila e sem 

saída - REF.: 15.723

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 400 MIL
Reformado, bom acabto., área 
útil de 62 m², c/ 2 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, wc social, cozinha c/ 
AE, lavanderia c/ AE, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.868

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

wc social, living p/ 2 ambientes 
c/ sacada, sanka, coz. 

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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 440 MIL
Ótima localização da Rua 

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

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

construção de 136 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb., ampla cozinha 
planejada, lavanderia, quarto e 

wc p/ empregada, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.873

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

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
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do bairro, 
terreno 182 m², construção 250 
m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, 
coz. c/ AE, qto. despejo, amplo 

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

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

Impecável, estilo colonial, 
terreno 180 m², AC =  250m², 
c/ 3 dorm., suíte, escritório, wc 
social, living, sl. jantar, sala TV 
ou um 4º dorm., lavabo, coz. c/ 
AE, quintal c/ churrasq., gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.591

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

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

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

p/ empreg., linda churrasq. 
Coberta c/ forno p/ pizza, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.634

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

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

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

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

p/ 3 carros - REF.: 15.555

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.

PÇA. ÁRVORE
APTO   3 DTS  STE  2 GRS

R$ 4.000,00
Exc apto, novo, lazer completo, semi 
mobiliado, repleto de  armários, 

varanda. Ao lado do Metrô.

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 30,25M²  GAR

R$ 2.300,00
No primeiro ano, aproveite o 

bônus de R$ 500,00 sobre o valor 
acima e aumente o capital

de giro de sua empresa

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.

V. GUARANI
APTO  3 DTS  2 GRS

R$ 429 MIL
Exc negócio, único, liv c/ varanda, 

2 vgs fixas paralelas. Ótima
localiz, próx Metrô Jabaquara

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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RuA HuMBERTO I, 1028
VILA MARIANA

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO METRÔ SAÚDE 68M² 
REFORMADO

2 dorms, sala 2 ambs. c/ sacada, 
escritório com armários, repleto de 

arms. planejados, lazer, 1 vaga. 
R$ 420 mil Cond. R$ 580,00

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 Au 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

APTO METRÔ
ANA ROSA 68M2 Au

2 dorms. sala,
cozinha, área de serviço,
sem vaga. R$ 350 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
115 M2 Au

3 Dorms. 1 suíte, Sala 2 ambs. 
c/ varanda, repleto de armário, 

dep. Empregada completa,
1 vaga, lindo! R$ 650 mil   

CASA METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE

3 dorms, sala 2 ambs, 2 vagas, 
edícula, cozinha c/ arms,

ótimo estado, 250m2.
R$ 700 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
Excelente localização, 2 dorms, 
sala 2 ambs, dep. emp, ótimo 
estado, área 88m2 AU, repleto

de armários, R$ 650 mil

www.imassessoriaimoveis.com.br

APTO METRÔ CONCEIÇÃO   
2 dorm, sala 2 ambs. c/ 

varanda, repleto de A.E., 
closet, 2 WC social, coz, lazer 

total, 1 vaga. R$ 340 MIL

ntiMÓVEiS
E ACESSORiA

KIT NET PRÓX METRÔ

SÃO JOAQuIM 40M² Au

R$ 200 MIL

AP. METRÔ ANA ROSA
76 M²

2 dorm. 2 WC social, repleto 
de A.E. , 1 vaga, lazer total. 

R$ 600 mil

METRÔ SANTA CRuZ

115 M²
2 dorm, sendo 3 reversível, 
sala 2 ambs, coz. e 2 WC

R$ 430 mil

AP. METRÔ ANA ROSA
70 M²

2 dorm, sala 2 amb, coz planej, 
sem vaga – reformado

R$ 460 mil

AP. METRÔ IMIGRANTES
80 M²

3 dorms, sala, coz, AS,
reformado, 1 vaga.

R$ 440 mil

AP. METRÔ PARAÍSO
76M² Au

2 dorms, sala 2 ambs. c/
varanda, dep. emp, 2 WC´s,

1 vaga. R$ 650 mil

KIT NET  METRÔ

SÃO JOAQuIM - 40M²

R$ 800,00

AP. METRÔ PARAÍSO
90 M²

2 dorms, sala 2 amb,
1 vaga, R$ 2.300,00

AP.
METRÔ SANTA CRuZ
2 dorms, sala 2 amb,

coz, 1 vaga, R$ 700,00

APTO DuPLEX VILA MARIANA
170 M2 Au REFORMADO

Parte superior, 3 dorms, 1 ste master, 2 banhs. e escrit, 
parte baixo: 2 salas, 2 banhs, coz. e copa,

repleto arms, 2 vgs. R$ 670 MIL

- 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

PLANALTO IMÓVEIS Creci 9054
AV. JABAQUARA, 2620

FONES: NORAIR  ZAMPIERI - TEL 25782080 -  99169-6819
 E-MAIL: norairzampieri@gmail.com - CRECI 9054

SOBRADO 
MIRANDÓPOLIS

30 M. METRÔ SAÚDE 
3 dorm. sendo 1 ste,

armários, sala, lavabo,
ot. Cozinha, WC, lavand. d.e. 
quintal, 2 vagas. Finíssimo 

aCabamento.

SOBRADO VAGO SÃO 
JUDAS 400 M. METRÔ 
OCASIÃO R$ 900 MIL 

(Vale R$900 Mil)
 3 dorm.sendo 1 ste, arms, Coz. 
sala 2 amb., lavabo. d.e., lavand. 

portão automátiCo, 2 vagas 
Coberta. estuda proposta

CASA TÉRREA 
JABAQUARA PRÓX.
RUA DIEDERICHEN

VAGA, 9 X 34 M² - 780 MIL 
3 dorm.  sendo 1 ste, armários, 

sala, Coz, WC, ótimo qtal, 
jardim, nos Fundos mais 1 dorm, 
Coz e WC. aCabto de 1ª, oCasião.

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS 30 M. 

METRÔ SAÚDE.
 3 dorm. sendo 1 ste, armários, 
sala, lavabo, ot. Cozinha, WC, 
lavand. d.e. quintal, 2 vagas.

Finíssimo aCabamento.

TERRENO SÃO JUDAS 10 X 40 M ²  R$ 870 MIL
 travessa av. Fagundes Filho

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

3 dorms, 2 salas,
3 WC´s, coz. + 1 quartinho, 
lavanderia, quintal, ótimo 

p/ dentistas
TeL: 2215-8303

99688-6814

SoBRado coMeRcIal
vIla MaRIana

RUa FRança PInTo 
R$ 1.000.000,00

Tels.:  2275-6481 / 97592-9946

aPTo MeTRÔ conceIção 
57M² - RUa MaRacÁ

R$ 435 MIl
2 dormitórios, sendo 1 c/ armarios 
embutidos, sala, cozinha c/ armarios 

embutidos, WC, lavand, 2 vagas.

Tels.:  5058-1088 / 9 9840-5332

aPTo 5 MInUToS
do MeTRÔ JaBaQUaRa

2 dormitórios, 1 vaga.
R$ 280 MIL

QUARTO E COZINHA
VILA GUARANI

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

direto com proprietário

cel.: (11) 99941-4617

ALUGO CASA DE VILA
METRÔ CONCEIÇÃO RUA 

DAS OITICICAS, 209
1 dormitório, sala, cozinha, WC, 

lavanderia. R$ 920,00 + R$ 90,00 
de IPTU. Temos outras.

Tels.:  2275-6481 / 97592-9946

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; -Ação da revisão de 

cálculo de aposentadoria / pensão referente
IRSM para quem se aposentou de 03/1994 a 02 / 1997;
 -Reclamação Trabalhista; Família (divórcio, inventário).

-Mediação e ou conciliação; Ação revisional de FGTS.

SRS. APOSENTADOS - I.N.S.S. InFoRMÁTIca
PaRa adUlToS e aPoSenTadoS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

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

E.mail: marimartha@gmail.com

GanHe  R$ 30,00 PoR HoRa
Trabalhe nas horas Vagas revendendo os deliciosos 

produtos LIOFILIZADOS E MICELIZADOS.... 
Conheça!!... Experimente!!... Comprove!!... 
Tel. 2275-7304  9.6313-8187

oRação a São lonGUInHo
Lembrai-vos, ó glorioso São Lon-
guinho, 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.

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

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
2 DORM, SALA,

COZINHA, GARAGEM.

URGENTE

CRECI-136993

FONeS: 5058-0800
96428-0663

aPTo PRÓX. 
MeTRÔ  São JUdaS

R$ 230 MIl

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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•SEGURANÇA

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

Regional Jabaquara 
promove esportes e 
lazer em praças 

A Praça Barão de Japurá 
é daquelas áreas verdes que 
chamam a atenção: é ampla, 
tem equipamentos para prática 
de atividades físicas - até uma 
quadra esportiva e uma pista 
de skate. Super bem localizada, 
nas proximidades da estação Ja-
baquara do metrô, tem também 
uma história: já teve até concha 
acústica e uma arquibancada em 
formato de arena. Por que será 
que ninguém promove eventos 
de cultura, lazer e atividades 
esportivas ali?

A Prefeitura Regional do 
Jabaquara quer mudar essa re-
alidade a partir do domingo, 25. 
Aliás, não só ali, como em várias 
outras praças da área. 

A Barão de Japurá será a 
primeira delas para o projeto, 
que ganhou o nome de Praça 
Viva. Neste domingo, 25, das 
9h às 12h, acontece o evento 
de estreia. 

Depois, uma vez por mês, 
sempre na última semana, s 
praças escolhidas vão ganhar 
um palco com atração musical, 
atividade física e tenda de suca-
ta, onde a garotada aprenderá 
a transformar objetos de forma 
lúdica e divertida, em ação de 
conscientização ambiental. 

De acordo com a Regional, 

o objetivo é que a comunida-
de possa “usufruir e interagir 
com as atividades culturais e 
esportivas, resgatar a cidadania, 
desenvolver a sensibilidade, 
a criatividade, a autonomia, a 
sociabilidade e compreender 
e incorporar regras básicas de 
organização e socialização.”

“Zeladoria é importante, 
mas cuidar das pessoas também 
faz parte do nosso trabalho”, 
avalia a Prefeita Regional Fatima 
Marques.

Calendário
Praça Viva 

➢ Pça Barão de Japurá
25 de março /18
➢  Pça José Luz
22 de abril/18
 ➢ Pça Francisco R.Monteiro
27 de maio/18
➢ Pça do Encontro
24 de junho/18
➢ Pça São Pedro do Sul
29 de julho/18
➢ R. Marco Palmezzano
26 de agosto/18
➢ Pça Nardino
30 de setembro/18
➢ Pça Isidoro Machado
28 de outubro/18
➢ Parque Nabuco
25 de novembro/18
➢ Pça Rosa do Amor
16 de dezembro/18

•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

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

MOSQUITO SÓ DO LADO DE FORA
Para diversos modelos de janelas

Barreira definitiva
contra os insetos.
Não impede a passagem
do ar e nem do sol.

Rua das Rosas, 482 - Praça da Árvore - SP
94767-7072 2807-0797 / 3486-7774

MOSQUITO SÓ DO LADO DE FORA
Para diversos modelos de janelas

Barreira definitiva
contra os insetos.
Não impede a passagem
do ar e nem do sol.

Rua das Rosas, 482 - Praça da Árvore - SP
94767-7072 2807-0797 / 3486-7774

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

Furtos de rodas e pneus continua 
assustando na zona sul paulistana

caso de necessidade de troca 
do pneu, o destravamento é 
bem simples pois ele possui 
cartão com o código”, expli-
cam os técnicos da SONNO-
RA equipamentos. 

Eles dizem que a maio-
ria dos motoristas que os 
procuram é de pessoas que 
deixam o carro em Shopping, 
Supermercados e ruas er-
mas. “O crime acontece em 
qualquer horário do dia. Os 
ladrões fi ngem estar trocando 
pneus e, sem receio algum 
de chamar atenção, deixam 
os macacos hidráulicos sus-
pendendo os veículos, e vão 
embora”, relatam.

Há também carros que 
são atacados até dentro de 
estacionamentos particulares. 
Recentemente, houve onda 
de assaltos no Aeroporto de 
Guarulhos, mesmo sendo 
área particular e com vigi-
lância. E alguns dos veículos 
foram deixados sobre tijo-

los ou pedaços de concreto. 
“O custo de reposição dos 

pneus, rodas e estepe é muito 
maior do que o kit de prote-
ção. Mesmo quem tem segu-
ro deve se prevenir, porque o 
valor da franquia também é 
alto e a maioria das segurado-
ras não indeniza pneus e es-
tepes. E quando se estaciona 
dentro de estabelecimentos 
particulares e estacionamen-
tos, a indenização só é obtida 
via judicial”, dizem os profi s-
sionais da SONNORA. 

No mercado desde 1990, 
a SONNORA É ESPECIALI-
ZADA EM EQUIPAMENTOS 
AUTOMOTIVOS DE SEGU-
RANÇA E LAZER: FILM, APA-
RELHOS DE SOM E MÍDIA, 
CONSERTO DE TRAVAS E 
VIDROS ELÉTRICOS, ENTRE 
OUTROS. 

Fica na Avenida Jabaquara, 
147, próximo à estação Praça 
da Árvore. Tel: 5589-5135. Site: 
www.autosonnora.com.br

Shoppings, lojas com esta-
cionamento, supermercados 
e até no estacionamento do 
Aeroporto de Guarulhos. Qua-
drilhas vêm se especializando 
no furto de rodas, pneus e 
estepes dos mais diferentes 
modelos de carros. 

No ano passado e também 
em 2018, vários casos foram 
registrados na Vila Mariana, 
Vila Clementino, Mirandópolis 
e Planalto Paulista. Os crimi-
nosos chegaram a remover 
pneus de carros dentro de ga-
ragens. A revista Veja chegou 
a solicitar dados, através da 
Lei de Acesso à Informação, 
para a Secretaria de Seguran-
ça Pública sobre esse tipo de 
ocorrência e descobriu que 
foram mais de 400 casos no 
ano passado.

O número, entretanto, 
deve ser muito maior, já que 
muitos motoristas não regis-
tram a ocorrência por não 
acreditarem que o caso será 
elucidado ou que terão as 
rodas de volta. 

Os carros mais visados 
foram Honda, Toyota, Hyun-
dai, Chevrolet e Ford, mas há 
várias marcas e modelos na 
mira dos ladrões.

Já há produtos no merca-
do de artigos automotivos 
para evitar que os criminosos 
consigam roubar as rodas. 
São kits de parafusos com 
códigos que impedem o des-
travamento das rodas sem a 
chave de acesso.

“Para o motorista, em 

Parafusos e código de segurança impedem furto das rodas

•LAZER
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Passeio revela delícias de 
Campos do Jordão em um dia

O outono chegou e está no 
ar aquela inspiração serrana, 
as belas paisagens marcada 
pelo verde das matas... Seja 
qual for a temperatura, essa 
época do ano se destaca pela 
atração por roteiros cheios 
de charme. Sem dúvidas, o 
mais conhecido destino pau-
lista no gênero é a cidade de 
Campos do Jordão, na Serra 
da Mantiqueira.  Uma dica 
para quem quer aproveitar 
as delícias da cidade  mas não 
quer gastar com hospedagem 
é curtir passeios de um dia. Na 
zona sul da capital, a agência 
Vivências Tur vem se especia-
lizando nesse tipo de passeio, 
cada vez mais procurado por 
quem quer conhecer diversas 
cidades gastando pouco, mas 
com conforto garantido. 

O próximo passeio para 
para a cidade mais badalada 
das montanhas paulistas será 
dia 14 de abril.  A visita inclui o 
Museu Palácio Boa Vista, que 
é a residência de inverno ofi -
cial do governador do Estado, 
assim como visita ao auditório 

Cláudio Santoro, passeio de 
trenzinho até o morro do Ele-
fante, com orientação de um 
guia local. O almoço , incluso 
no preço, acontece no badala-
do bairro de Capivari. Também 
está incluso no valor o trans-
porte entre São Paulo e Cam-
pos do Jordão em ônibus exe-
cutivo, com lanche de bordo.

 Confira ainda outros des-

tinos para os quais a agência 
já tem passeios programados, 
como Serra Negra, Santos, 
Monte Verde, Ubatuba e ou-
tros. Informações: s 9-9918-9517 
(vivo - co WhatsApp)  e 2387-
4184. Site: www.vivencias.tur.
br. Email: contato@vivencias.
tur.br. A Vivências Tur fi ca na R. 
Bom Pastor, 2.100 – 5o. andar - 
Ipiranga. 

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

/jornalspzonasul/

“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 até 8 de 
abril. As apresentações acon-
tecem de quinta a sábado às 
20h30 e domingo às 19h.  Os 
ingressos custam R$ 20,00. O 
Teatro João Caetano fi ca na 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila 
Clementino. Inf: 5573-3774

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no sábado, dia 24 
 de março, Operação  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
as ruas contidas no pentágo-
no:  Av. Pedro Alvares Cabral, 
Av. 23 de Maio, Rua Vergueiro, 
Av. Prof. Noé de Azevedo, 
Rua Sena Madureira. Ajude a 
manter a cidade limpa!

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, 24 de 
março, a partir das 7h, Cata 
Bagulho na região do Jaba-
quara. As equipes  percorre-
rão diversas vias dos bairros 
de Jabaquara, Jd. Oriental 
e  Vila Parque Jabaquara. O 
morador pode consultar os 
dias em que o cata-bagulho 
irá passar em  seu endereço 
pelo site: https:https://goo.
gl/B7myN9. O Cata-Bagulho 
recolhe madeiras, móveis 
velhos, eletrodomésticos que-
brados, pneus, garrafas, col-
chões, entre outros materiais.

Mostra Cine Zero  
na Cinemateca

Entre 23 e 25 de março, 
a Cinemateca apresenta a 
sexta edição da Plana Festival 
Internacional de Publicações 
de São Paulo, cujo tema é 
“Volta ao Nada”. Como parte 
da programação deste ano, os 
artistas visuais Mateus Acioli, 
Juan Narowé, Raul Luna e 
Bia Bittencourt, do Cineclube 
Fantasma, colaboraram com 
a curadoria da Mostra Cinema 
Zero, que se estenderá até o 
dia 1 de abril. Confi ra a pro-
gramação no site www.cine-
mateca.gov.br. A Cinemateca 
fica no Largo Senador Raul 
Cardoso, 207 - Vila Clementi-
no. Informações: 3512-6111.


