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Largo de Moema agora tem metrô

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

Ainda não há ligação 

com as Linhas Azul e Verde, 

mas quem mora em Santo 

Amaro ou tem acesso à 

linha Lilás por outras cone-

xões já pode chegar até o 

Largo de Moema de metrô. 

A nova estação - Moema 

- foi inaugurada na quin-

ta pela manhã, ainda em 

operação assistida. Quem 

embarca ali, por enquanto, 

não paga passagem e o 

horário de funcionamento 

ainda é restrito: de segun-

da a sábado, das 10h às 

15h e será ampliado gra-

dativamente nas próxiams 

semanas. A vizinha estação 

Eucaliptos, inaugurada em 

março, já está funcionando 

em horário pleno, todos 

os dias, da meia-noite às 

04h40. A avenida Ibira-

puera também foi reaber-

ta ao trânsito. Página 8

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
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Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: quem se lembra 
do Parque da Água Funda?

Chef Gerson Alves, 
premiado pela Fispal 
oferece consultoria e cursos

Caminhão pode 
misturar recicláveis? 

Participar da coleta seletiva na cidade é muito 

mais fácil do que se imagina. Confira dicas . Página 2

Foto: FuturaPress/FolhaPress

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!

As maiores delícias da confeitaria internacional, em produtos criados 
de forma artesanal, com ingredientes frescos e naturais. 

Consulte-nos para conhecer todas as opções!

vendas@dolceviaconfeitaria.com.br

wwww.dolceviaconfeitaria.com.br

1 1  99198-6429  |   1 1  2936 2770

    @dolceviaconfeitaria

Av. Bosque da Saúde, 599 - Saúde - SP

Faça sua encomenda ou visite nosso ateliê de delícias

Adicione ainda mais sabor às suas 
comemorações e encante seus convidados!

Atendemos São Paulo e grande São Paulo

Produtos personalizados!
Bolos em Pasta americana  |  Red Velvet  |  Cupcakes decorados

Doces Personalizados  |  Frasier  |  Bolos Veganos  |  Bolos Diet  |   E muito mais!
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Rua das Rosas, 778 | Mirandópolis

Trabalhamos com todos os tipos de 
lentes - nacionais e importadas

Aceitamos cartões: 
Visa - Mastercard - Dinner’s

NOVO
ENDEREÇO: 5594-1898

2645-7506E-mail: oticamararocha@hotmail.com

Ótica
Mara Rocha

COMPRE SEU PAR DE LENTES MULTIFOCAL 

VARILUX CRIZAL OU TRANSITIONS E 

GANHE OUTRO PAR IGUAL!!! 

A PARTIR DE R$ 940,00



O caminhão mistura tudo e por isso o material não é reciclado? Qualquer papel pode ser infinitamente reciclado? Entenda melhor e participe

É comum ver pessoas jus-
ti� cando que não con-
tribuem com a coleta 

seletiva porque o caminhão 
mistura e prensa os materiais 
- plástico, papel, metais. Mas, 
o que muitos moradores da 
zona sul paulistana não sabem 
é que tudo que é coletado pelo 
caminhão passa por um mo-
derno processo mecanizado de 
triagem dos itens. Depois, uma 
equipe ainda faz separação 
manual para garantir que se 
transformem em matéria pri-
ma para a fabricação de novos 
produtos, poupando recursos 
naturais. 

Além desse, há outros mitos 
- e também algumas verdades 
- sobre o que pode ou não ser 
reciclado. Confira a lista e, 
para participar, lembre-se de 
conferir dia e horário em que 
o caminhão da Ecourbis Am-
biental que faz coleta seletiva 
passa em sua rua, coloque o 
material reciclável todo (pa-
pel, plástico, metal...) em um 
único saco e contribua para 
aumentar o volume de material  
reciclado na capital paulista . 

Reciclar é importante, 
mas não é tudo - Verdade 

Muita gente já ouviu falar 
dos 3R`s. Além de Reciclar, é 
importante Reduzir o consu-
mo e Reaproveitar. Ou seja, 
antes de pensar em reciclar 
uma embalagem, o ideal é evi-
tar sua aquisição (redução) e, 
se possível, reaproveitá-la (usar 
um pote de vidro, por exemplo, 
para armazenar alimentos). 

Mas, garantir que as muitas 
embalagens que utilizamos no 
dia a dia sejam corretamente 
encaminhadas para a recicla-
gem, assim como papéis de 
escritório, copos e outros ob-
jetos descartáveis, é essencial. 

Estima-se que 60% de tudo 
que vai para o lixo em São Pau-
lo poderia ser reciclado. Dessa 
forma, além de evitar a extração 
de matéria prima para fazer 
novos objetos, podemos trans-
formar, por exemplo, garrafas 
pet em camisetas, latinhas em 
novas latinhas,  aumentaria a 
vida útil dos aterros sanitários, 
com a diminuição da quanti-
dade de lixo a eles destinada 
diariamente.  

Participar da coleta seletiva 
é complicado - Mito

Em vários países do mundo, 
a reciclagem atinge níveis bem 
avançados. Na Alemanha, o 
total de resíduos está próximo 
de zero, graças à redução do 
consumo e reaproveitamento, 
reciclagem e compostagem dos 
orgânicos, além de conversão 
dos rejeitos � nais em energia. 
Enquanto em outros países, o 
próprio cidadão leva seu mate-
rial reciclável a Pontos de En-
trega Voluntária, aqui em São 
Paulo basta estar atento ao ho-
rário em que o caminhão passa 
em sua rua e deixar o material 
devidamente acondicionado. 

A coleta seletiva atende, atu-
almente, todos os 96 distritos 
da cidade. Em muitos deles, 
o caminhão da coleta seletiva 
passa duas vezes por semana, 
facilitando ainda mais a vida de 
quem quer destinar materiais 
recicláveis da maniera correta. 

Na Vila Mariana, por conta 
da alta adesão da comuni-
dade, o caminhão da coleta 
seletiva passa duas vezes por 
semana.  

Brasil é maior reciclador 
de latinhas - Verdade 

A reciclagem de latinhas de 
alumínio no Brasil impressio-
na pelos números e só reforça 
a importância desse trabalho 
para a sustentabilidade. Qua-
se a totalidade das latinhas 
produzidas no país - para 
refrigerantes, sucos e a� ns - é 
reciclada: são 98% do total, de 
acordo com a Abralatas, Asso-
ciação Brasileira de Fabrican-
tes de Latas de Alumínio.

No caso do alumínio, a im-
portância maior está no fato 
de que o alumínio pode ser 
reciclado indefinidamente e 
manter a qualidade. Isso signi-
� ca que precisa ser feita menor 
extração de matéria-prima, no 
caso, a bauxita.  

Além disso, a latinha torna-
-se um material procurado e 
valorizado, estimulando sua 
reciclagem, que gera renda 
para cooperativas de catadores, 
gerando renda e empregos. 

Todo esse ciclo virtuoso ain-
da tem outra vantagem: é edu-
cativo, estimula a participação 
da sociedade. 

Todo papel pode ser 
reciclado - Mito

Realmente, até o papel re-
ciclado pode voltar para o 
mercado, depois de transfor-
mado novamente. Mas, em 
qualquer caso, só se estiver 
limpo. Além disso, depois de 
passar pelo processo algumas 
vezes, o papel precisa receber 
� bras virgens de celulose.

A maioria das pessoas sabe 
que o papel sanitário não 
pode ser reaproveitado. Len-
ços de papel, guardanapos 
também � cam de fora. Papel 
fotográfico e papeis plasti-
ficados e encerados em ge-
ral, papel vegetal, celofane, 
carbono igualmente não são 
recicláveis. Ou seja, melhor 
sempre evitar o uso. 

Por � m, muito importante: 
papel sujo e engordurado não 
pode ser reciclado. Então, 
mesmo que a caixa de pizza 
ou embalagem do sanduíche 
traga o símbolo de recicla-
gem, elas não poderão ser 
disponibilizadas  para a coleta 
seletiva, já que o papel foi 
dani� cado.

É possível misturar todos os 
recicláveis - Verdade 

Caixas de papelão (lim-
pas), garrafas pet, embalagens 
de cosméticos e produtos de 
limpeza, latas de ferro ou alu-
mínio, potes diversos... Esses e 
outros objetos recicláveis não 
precisam ser separados por 
tipo - basta juntar todos eles 
em um mesmo saco plástico, 
ou daquelas sacolinhas verdes 
feitas para os recicláveis, e 
disponibilizar para a coleta 
seletiva. 

O saco com os recicláveis  
todos deve ser colocado na 
rua até duas horas antes de 
o caminhão passar. Para sa-
ber quando a coleta seletiva 
passa em sua rua, ligue 156 
(SAC/Prefeitura) ou confira 
em www.ecourbis.com.br/
ecoleta.aspx

O caminhão da diferencia-
da leva tudo para uma Central 
Mecanizada de Triagem, que 
faz a separação com moder-
nos equipamentos, automati-
camente, ou para cooperativas  
onde os próprios catadores 
selecionam cada tipo material.

M E I O A M B I E N T E
Mitos e verdades sobre reciclagem

PASSEIOSREUTILIZE

Dias 7, 8, 14 e 15 de abril, 
acontece na cidade de Mogi das 
Cruzes o festival Akimatsuri, 
uma tradição japonesa para 
festejar a chegada do outono. 
Há atividades culturais, de lazer 
e também atrações gastronômi-
cas no evento.

Além de ser uma celebração 
à natureza, o festival ainda 
pode ser acessado de maneira 
sustentável, sem precisar recor-
rer ao transporte individual.. 

É possível chegar a Mogi, 
que � ca no cinturão verde pau-
lista, a 48km da capital, usando 
o Expresso Turístico da CPTM, 
um trem que parte para di-
ferentes destinos a partir da 

estação da Luz.
Para Mogi, o trajeto dura 

cerca de 1h30 e é realizado no 
segundo sábado de cada mês, 
com partida às 8h30 da Estação 
da Luz e retorno às 16h30 na 
Estação Mogi das Cruzes.

Ao deixar a capital paulista, 
o Expresso Turístico toma a 
direção dos trilhos da antiga 
Estrada de Ferro Central do 
Brasil, ferrovia construída ainda 
no Império, em 1877, para ligar 
o Rio de Janeiro a São Paulo.

De acordo com a Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), o Brasil é o segundo 
maior produtor de e-lixo nas 
Américas, só perdendo para 
os Estados Unidos. É também 
o sétimo maior do mundo.

Mas, em 14  parques da ci-
dade, agora é possível deposi-
tar lixo eletrônico de maneira 
correta. Por meio de uma par-
ceria com o Movimento Gre-
enk, a Prefeitura vai consertar 
equipamentos com defeitos 
ou dar destino adequado a 
equipamentos eletrônicos 
como computadores, impres-
soras, smartphones, tablets, 
baterias, carregadores e até 

fios ou outros componentes 
periféricos como teclados, 
mouses, estabilizadores.

Nos Centros de Recondi-
cionamento de Computadores 

(CRCs), equipamentos ainda 
em condições de uso serão 
recondicionados e encami-
nhados a projetos de inclusão 
digital em escolas públicas. 

O container coletor (foto) 
é fabricado em aço, metais e 
plásticos reciclados, oferecen-
do resistência às intempéries 
– já que estará exposto ao sol e 
à chuva nos parques públicos.

Na zona sul de São Paulo, 
há coletores no Parque da Acli-
mação, Parque Lina e Paulo 
Raia (Conceição), Ibirapuera e 
Parque da Independência. Há 
também dois parques com os 
coletores na Avenida Paulista: 
Trianon e Mário Covas. 

Leve seu lixo eletrônico aos parques

Festival Akimatsuri 
acontece em Mogi das Cruzes

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consci-
ência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação fi nal de resí duos. Esta pági-
na conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte 
e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 
das 32 Prefeituras Regionais, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educa-
ção ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br. amlurb

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Trem turístico leva a festa japonesa
Divulgação/AkimatsuriMovimento GreenK

Arquivo/Jornal SP Zona Sul
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 27

Quem se lembra do Recinto de 
Exposições da Água Funda? 

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

“Até meados da década 
de 1970, a área onde hoje fi ca 
a Rodovia dos Imigrantes era 
um grande brejo, com um cór-
rego”, relembra Lucy Nieman, 
diretora fundadora da Escola 
Nossa Senhora das Graças, que 
em 2018 completa 60 anos. “O 
Parque do Estado já existia, 
mas era apenas uma grande 
mata e o acesso ao Zoo e ao 
Botânico acontecia pela Mi-
guel Estéfano e Estrada do 
Cursino”, completa ela, que 
até hoje se mantém na direção 
da escola, localizada no vizinho 
bairro da Cidade Vargas. 

A chegada da Rodovia 
aconteceu em 1977, pouco 
tempo depois da inauguração 
do metrô Jabaquara, em 1974. 
Localizado no meio dessas 
duas inovações urbanas, o 
bairro da Cidade Vargas passou 
por inúmeras transformações 
desde então. 

E um dos espaços histó-
ricos da região foi evoluindo 
no mesmo ritmo. Em 1978 foi 
inaugurado o Recinto de Expo-
sições da Água Funda, junto à 
Rodovia dos Imigrantes. Os 
terrenos laterais à Rodovia 
também ganharam um ba-
talhão de Polícia e a sede da 
Secretaria de Estado da Agri-
cultura. Um imenso estacio-
namento servia de área para, 
aos domingos, ser promovido 
um Varejão, com produtos 
hortifrutigranjeiros oferecidos 
diretamente pelos produtores. 
Também foi criada ali uma de-
legacia (97DP) e uma unidade 
da antiga Fundação para o 
Bem Estar do Menor, a FEBEM, 

tudo junto ao Parque do Esta-
do, do lado oposto da recém 
inaugurada rodovia.

O Recinto da Água Funda 
abrigava especialmente expo-
sições ligadas ao setor agro-
pecuário paulista, como exibi-
ções de cavalos e bois de raça, 
campeões que eram vendidos e 
participavam de concursos ali.

Havia também alguns even-
tos abertos ao público em ge-
ral, com coelhos coloridos que 
encantavam crianças.

No fi nal da década de 1990, 
o Governo do Estado passou a 
planejar a concessão da área do 
antigo recinto de exposições. 
Chegou a ser cogitado e anun-
ciado um Parque do Chico Ben-
to, pela Maurício de Souza Pro-
duções. Seria um parque temá-
tico “caipira”, mas a ideia aca-
bou não sendo levada adiante.

Depois, uma concessão 
inicial de 20 anos à iniciativa 
privada transformou a área 
em Agrocentro, que acabou 

evoluindo para Centro de Ex-
posições Imigrantes. 

Quando a concessão estava 
prestes a terminar, planos de 
algo bem maior passaram a ser 
anunciados. 

Em agosto de 2013, a em-
presa francesa GL Events foi a 
vencedora da nova concessão, 
desta vez por 30 anos com 
investimentos iniciais que já 
superam 400 milhões na cons-
trução do maior Centro de 
Exposições do Brasil em área 
coberta, com 100 mil m². Para 
isso, o Varejão, a Secretaria da 
Agricultura e o Batalhão da PM 
foram realocados para outros 
endereços.  Agora, há projetos 
para construir um complexo 
hoteleiro na área. 

“Acompanhamos toda essa 
evolução com bons olhos. Trou-
xe muitas melhorias em infra-
estrutura, tornou nosso bairro 
mais conhecido na cidade”, 
avalia dona 
Lucy. 

Vista aérea da Cidade Vargas, divisa com Parque do 
Estado, em 1958, ainda sem a Rodovia dos Imigrantes

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 FILHOS

EDUCAÇÃO���INFANTIL��
FUNDAMENTAL�
ENSINO�MÉDIO����
INTEGRAL
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ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

•EVENTO

No Plaza Sul, abril é marcado pela presença de gamers
Muca Muriçoca, Patife, 

Bibi Tatto e Coelho, do canal 
Mateiformiga são os quatro 
infl uenciadores digitais convi-
dados  do Shopping Plaza Sul 
para rodas de conversa com o 
público  sobre como se tornar 
um digital infl uencer

Chamado de “Expo Infl uen-
ciadores – Games Edition”, o 
evento vai até 26 de abril, com 
o objetivo de oferecer ao pú-
blico uma experiência inédita 
dentro desse universo e ainda 
uma oportunidade de aprimo-
rar e orientar os visitantes a 
se tornarem influenciadores 
digitais.

Os quatro infl uenciadores 
digitais têm grande relevân-
cia no segmento de games e, 
além das rodas de conversas, 
vão participar de sessões de 
fotos com o público. 

Muca Muriçoca, bloguei-
ro que participa de eventos 
animes e gamers, de forma 
bastante descontraída, com-
partilha vídeos em suas redes 
sociais. Patife é campeão do 
Legends of Gaming Brasil, o 

reality show que selecionou o 
melhor youtuber de games do 
Brasil. Já Bibi Tatto é conheci-
da por jogar Minecraft e com-
partilhar com seus seguidores 
novidades sobre o jogo.  O 
útimo é Coelho, do canal Ma-
teiformiga, infl uenciador que 
publica em suas redes sociais, 
com muito bom humor,  jogos 
e aplicativos.

A exposição oferece diver-
sas experiências, uma delas 
é a oportunidade de imergir 
na realidade dos influencia-
dores, com a reprodução do 
quarto de cada um para que 
os visitantes conheçam de 
perto os ambientes que eles 
usam para criar seus vídeos. 
Na segunda experiência, os 
visitantes receberão dicas por 
meio de vídeos sobre como 
se tornar um influenciador. 
Em seguida, haverá um es-
túdio montado para que os 
participantes gravem vídeos e 
divulguem na internet. Haverá 
ainda um espaço para que as 
pessoas participem de con-
versas, workshops e ofi cinas 

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)

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

com convidados especiais para 
falar sobre temas variados. 
Para fi nalizar, os participantes 
vão poder se divertir com di-
versos jogos de PC, consoles 
e mobile, como por exemplo, 
os famosos LOL - League of 
Legends, Fifa18 e Asphalt 8.

A atividade itinerante acon-
tece em parceria com a YDrea-
ms Global, empresa referência 
em projetos e produtos inova-
dores que unem Tecnologia, 
Design e Conteúdo Digital.

A atração “Expo Influen-
ciadores – Games Edition” é 
recomendada para crianças 
com idade acima de sete anos 
e fi ca até 26 de abril, das 12h 
às 20h, todos os dias, no Piso 
1, em frente à C&A. O ingresso 
promocional e meia entrada 
saem por apenas R$10

As Sessões de fotos com 
os infl uenciadores acontecem, 
das 16h às 20h. Coelho, do 
canal Mateiformiga já esteve 
lá no dia 4 de abril. NO dia 11 
de abril será a vez de Muca 
Muriçoca

Bibi Tatto vai ao Plaza Sul 

dia 18 e Patife no dia 25 de 
abril. Para participar do encon-
tro com os infl uenciadores é 
preciso retirar senhas previa-
mente porque as vagas são 
limitadas. 

A Expo Influenciadores 
também terá rodas de con-
versa temáticas:  dia 6, das 
18h às 20h, Gestão de equipes, 
com Caique Henrique, CEO da 
KeydStars, Renan Philipe - CEO 
da Paingaming e Alessandra 
Dutra - chefe do departamen-
to mental do COB e psicóloga 
da RedCanids; dia 13, também 
das 18h às 20h, o tema será  
Realização de Campeonatos, 
com Leo de Biase - CEO da ESL; 
Yuri “Fly” - CEO da Gamer’s 
Club ; Lucas Marduk - Head 
de eSports da Webedia; 20/04 
– das 18h às 20h, Comunica-
ção Digital em eSports, com 
Arielly Costa - Social Media de 
eSports na Riot 

Eric Teixeira - CEO +eS-
ports; e fi nalmente 27/04 – das 
18h às 20h; Mulheres do Mer-
cado de eSports; com Barbara 
Gutierrez - editora chefe do 

Versus, Amanda “AMD” - joga-
dora profi ssional de CSGO da 
Bootkamp, Ariane Parra - fun-
dadora da Women Up Games 
e Renata “Reeh” Bagnato - 
coach e comentarista de CSGO

Regras: Ao adquirir o in-
gresso da exposição, o visi-
tante receberá um ticket com 
espaço para três carimbos: 1º 
carimbo - acesso à entrada na 
Exposição; 2º carimbo - acesso 
ao Game Room durante 15 
minutos; 3º carimbo – no dia 
anterior ao meeting, o partici-

pante deve ir até a bilheteria 
para apresentar o ingresso 
com 2 carimbos e receber o 3º 
carimbo, podendo trocar pela 
pulseira de identifi cação com 
o horário do infl uenciador que 
irá atender no dia seguinte, 
conforme programação.

Para participar do Meeting 
com microinfluenciadores, 
basta visitar a exposição e 
completar os dois carimbos, 
podendo ser no mesmo dia ou 
não. O máximo de participan-
tes por dia é de 70 pessoas. 

Reservas: Sonia (11) 2068-5660 - sg.quinta@uol.com.br  
WhatsApp: 11 9 7037-3314

SERRA NEGRA E MONTE SIÃO - MG
COMPRAS E LAZER

Pede-me e te darei as 
nações por herança

Salmos 2:8

Final de semana - 08 e 09 de junho de 2018
Pensão Completa - Hospedagem Hotel Firenze - Centro da Cidade

Preço por pessoa em apto.duplo 3 x de R$ 183,00 ou à vista com desconto

Desde 1979 realizando
os seus sonhos!

Reservas: Sonia (11) 2068-5660 - sg.quinta@uol.com.br  

Arraiá - Fazenda Parque Hotel - Gaspar - SC
De 11 a 15 de junho de 2018 - Aéreo Sonitur com parceria Pomptur

Ala Peixe, preço por pessoa em Apto.Duplo - 07 parcelas de R$ 293,00 
ou 3% de desconto à vista + taxa de embarque de R$ 54,00
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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

PONTO DE ENCONTRO

PROMOÇÕES

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

VENHA TROCAR SUAS 

FIGURINHAS,  

DOMINGOS, A PARTIR 

DAS 16H

FAÇA NOVOS AMIGOS

NÃO HÁ CONSUMAÇÃO 

HAPPY HOUR

Cerveja ORIGINAL
600ml

R$ 11,90!!
TODOS OS DIAS

Gastronomia em foco

Chef premiado pela Fispal 
oferece consultoria e cursos

Gerson Alves, chef de cozinha premiado em diferentes ocasiões“Um prato não traz consi-
go apenas aromas, texturas e 
sabores, cada prato traz  tam-
bém sua história de origem”. 
Apaixonado por gastronomia 
e pela cultura que envolve, o 
Chef Gerson Alves, premiado 
algumas vezes pela Fispal 
Food Services, empresa in-
ternacional, quer agora apro-
ximar a população da culinária 
internacional. 

Para isso, ele está ofere-
cendo consultoria em res-
taurantes ou até mesmo na 
residência dos interessados. 

“A diversidade cultural 
contribuiu para a culinária que 
temos ao redor do mundo”, 
avalia. “A carne de vaca, por 
exemplo, é tabu entre os 
hindus. Para os muçulmanos 
e judeus, a carne de porco 
é proibida. E por conta do 
fator cultural, outros tipos de 
pratos foram desenvolvidos 
nestas regiões”, conta o chef, 
que há anos vem se especia-

lizando nos diversos sabo-
res internacionais: Japonesa, 
Italiana, Árabe, Mexicana, 
Chinesa, Portuguesa... 

O chef conta que a deman-
da tem sido cada vez maior 
também em receitas Vegeta-
rianas e Veganas. “Nos últimos 
anos, o número de adeptos 
tem crescido de forma gradual. 
São aqueles que não conso-
mem carnes, leite e derivados 
do leite, ovos e derivados do 
ovo, mel ou qualquer outro 
produto que seja oriundo da 
exploração animal”, observa.

Essa riqueza de sabores 
e diversidade cultural fazem 
parte do trabalho cotidiano 
do chef Gerson Alves no res-
taurante Adams (antigo San 
Paolo Gourmet), na região 
da estação Conceição.  Ali, 
às segundas, o chef prepara 
cardápio de comida japonesa, 
às terças a inspiração é mexi-
cana, quarta tem o tom árabe. 

Às quintas, comida italiana 
domina o menu e, às sextas, 
a tradição da casa é oferecer 
pizza no almoço.

“Hoje, o restaurante San 
Paolo Gourmet é classifi-
cado como o diferenciado 
dentro da cultura gastronô-
mica,  por trazer todas es-
sas culturas em um sistema 
por quilo, das 11h30 às 15h.

 “Estamos em um momen-
to de transição, em que temos 
que sempre estar nos atua-
lizando para sempre poder 
atender melhor os clientes 
da melhor forma”, opina. “O 
sistema da culinária interna-
cional em restaurantes ainda 
está preso ao sistema a la 
carte, dando pouca opção de 
escolha e com valores impedi-
tivo”, conclui. 
Contato: Gerson Alves aten-
de pelo telefone/WhatsApp 
9-6672-4736 (oi ) ou email: 
gersonalvs107@gmail.com.

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

Desde 1969 respeitando seu paladar
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•SAÚDE

Unifesp assume direção de Centro 
de Atenção em Saúde Mental

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

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

/jornalspzonasul/

calizado no bairro da Vila Ma-
riana, próximo ao Campus São 
Paulo da Unifesp e ao Metrô 
Vila Mariana. O local estará 
apto para atender casos de 
saúde mental em todos os ní-
veis de complexidade, dentro 
de suas cinco disciplinas - Psi-
quiatria Clínica, Psicoterapia e 
Psicologia Médica, Psiquiatria 
Infantil e Desenvolvimento, 
Álcool e Drogas e Políticas Pú-
blicas e Neurociências Clínica. 
Após o período de transição 
da Santa Casa para a Uni-
fesp, iniciado em 01/03/2018, 
o CAISM Unifesp passará a de-

senvolver um espaço integra-
do de ações junto aos outros 
departamentos e disciplinas 
da Escola Paulista de Medici-
na (EPM) e da Escola Paulista 
de Enfermagem (EPE), em 
articulação com os projetos e 
pesquisas dos Campi Unifesp 
que tenham interseção com a 
saúde mental.

O CAISM está localizado 
na Vila Mariana, a pouco mais 
de um quilômetro do Campus 
São Paulo, próximo ao Hospi-
tal Universitário da Unifesp 
(HU/HSP e HU-2). 

Da Unifesp

A Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), em con-
junto com a Associação Paulis-
ta para o Desenvolvimento da 
Medicina (SPDM), assumiu a 
gestão acadêmico-assistencial 
do Centro de Atenção Integra-
da à Saúde Mental (CAISM). 
Fruto de um convênio tripar-
tite entre as duas instituições 
com a Secretaria Estadual de 
Saúde - SES, o local abrigará 
as atividades relacionadas 
à saúde mental na Universi-
dade, com atuação do seu 
quadro de pessoal, docentes, 
servidores e colaboradores.

O CAISM esteve sob ad-
ministração da Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo até 28 de fevereiro 
de 2018. Ao assumir a gestão 
das ações e serviços de natu-
reza acadêmico assistencial 
no local, a Unifesp e a SPDM 
se comprometem com a assis-
tência à saúde no atendimen-
to aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), zelan-
do pela qualidade das ações 
e serviços oferecidos à popu-
lação, tendo como desafi o de 
longo prazo a constituição de 
um Centro de Excelência em 
Saúde Mental, com assistên-
cia de qualidade, integrada à 
Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), do Ministério da Saú-
de, assim como o desenvol-
vimento de pesquisa a partir 
dos projetos convergentes da 
Universidade. Os usuários são 
encaminhados por meio de 
marcação prévia da consulta, 
utilizando-se a Central de Re-
gulação de Ofertas e Serviços 
de Saúde (sistema CROSS).

O CAISM Unifesp está lo-

Plano de saúde

CANSADO DE PAGAR PLANO DE SAÚDE?
Insatisfeito com o atendimento? A Nipomed tem a solução!

Conheça um SISTEMA DE SAÚDE econômico, 
SEM CARÊNCIA PARA TODA A FAMÍLIA

• Atendimento particular • Baixo Custo
• Uso Imediato • Melhores Profissionais 
• Sem Mensalidade • Sem faixa etária

ALGUNS BONS MOTIVOS
DA NIPOMED

 Ligue já: 5589-3339    9 9198-1633

•COMÉRCIO

Sebo na Saúde tem acervo com 
mais de 15 mil discos de vinil

Ninguém mais duvida: o 
vinil está de volta e não deve 
perder seu lugar no mercado 
fonográfi co. Não se trata só 
de saudosismo ou de uma 
visão romântica de quem evi-
ta a total digitalização - ou 
virtualização! - da vida. É um 
verdadeiro caso de amor en-
tre os fãs de boa música, que 
encontram nos “bolachões” 
capas maiores, encartes, deta-
lhes históricos de cada artista. 

Nessa vibração, uma loja 
na Saúde vem se destacan-
do. Especializada em rock 
mas com opções também em 
outros gêneros, a Toca Vinil 
tem nada menos que 15 mil 
discos disponíveis para os fãs. 
E mais: a loja também compra 
e troca discos!

“Entre os mais procurados 
e que fazem parte do nosso 
acervo, tenho Led Zeppelin, 
Iron Maiden, Black Sabba-
th, The Doors, David Bowie, 
ACDC, Rolling Stones, Jimmy 
Hendrix, Pink Floyd...”, enu-
mera o dono do sebo, conhe-
cido como João Bauru. “E, cla-
ro, muitos Beatles!”, enfatiza. 
Muitos dos discos são raros 

e, por isso a rotatividade do 
acervo é constante. “Sempre 
temos títulos diferentes che-
gando ao acervo”, diz. 

Ele também oferece apa-
relhos de som que tocam 
vinil e serviços de conserto. 
CDs, livros e dvds também es-
tão entre os produtos que ele 
vende, troca ou compra. Uma 
boa oportunidade para quem 

não se interessa mais em 
manter o acervo doméstico 
antigo ou que curte a ideia de 
trocar por itens diferentes.  

Vá conhecer e garimpar ra-
ridades! O Sebo do João Bau-
ru fi ca na Avenida Jabaquara, 
195 - perto da estação Praça 
da Árvore do metrô. Telefone: 
3589-6541. Celular/WhatsApp: 
9 9901-7469. 

R. Correia de Lemos, 115 
2275-7304 * 9.6313-8187

CAFÉ E SUCO QUE 
EMAGRECEM?

REDUZA PESO E MEDIDAS 
COMENDO COM SAÚDE

Prédio histórico 
da Vila Mariana 
já foi convento

O prédio original que abri-
ga o CAISM era um convento, 
construído no século XIX, que 
funcionou como um hospital 
psiquiátrico até 1996. 

Passou por grande refor-
ma por dois anos, com um 
projeto arquitetônico moder-
no, preparado para ser um 
dos mais modernos em saú-
de mental no país, seguindo 
um modelo inglês com uma 
psiquiatria voltada para a co-
munidade.

O prédio foi cedido pelo 
Estado e desde 1998 estava 
sob a administração da Irman-

dade da Santa Casa de Miseri-
córdia de São Paulo.

É um prédio com 10.000 
metros quadrados de área 
construída, dentro de um 
terreno com 12.000 metros 
quadrados. 

A estrutura recebida pela 
UNIFESP a partir da transição 
com a Santa Casa conta com 
49 consultórios do Ambula-
tório de Psiquiatria;  Hospital 
Dia com 150 leitos; Unidade 
de Internação com 83 leitos; e 
Pronto Socorro com 18 leitos.

Fica na Rua Major Mara-
gliano, 241 - Vila Mariana
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CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

VENDASLOCAÇÃO

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

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

AP. JARDIM CELESTE
60M2

2 dorms. c/ varanda, sala
2 ambs, reformado, repleto 

de AE planejado, ótima localização
R$ 220 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

Completa, em 
Itapecerica da serra. 
Aceito carro em bom 

estado na troca.

VENDO OFICINA 
MECÂNICA

FONE: 3722-4089 
99813-3615

e-mai l :  z i tamin ier iadvogada@out look .com
(11) 99980-5945 / Vivo (11) 5539-1665
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

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de 
JESUS. Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que algum 
daqueles que recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim 
dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa intersseção perante Deus, 
para que conceda viver e morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja 
concedida a graça especial de (esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave 
Maria, em honra ao Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

Com experiência e 
fácil acesso para

Pizzaria Delivery no 
Jardim da Saúde

(zona sul),
início imediato.

PIZZAIOLO

CONTATO ENTRE 18H ATé 
23H NO TEL.:5073-9057

prECiSA-SE DE 
mANiCurE

salão na Rua Afonso
Celso, 1295

Tratar Com Dulce 
Fone: 2276-4982

ALugA-SE quArTO 
mETrô SAúDE

Em apto. para moça que 
trabalhe/estude, sem vícios. 
Despesa única R$ 800,00

Cel.: 2578-5473

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 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.

ARMAZéM JABAQUARA 
COM/RES – 198 M2 - R$ 470 MIL 

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

Tels.:  99992-6492  /  99409-2235

JARDIM AEROPORTO
CASA TéRREA 10x25 

Local nobre, 3 dorms, living 3 ambs, 
quarto de hospede impecável. 

Abaixo da avaliação. Só R$ 700 mil
MELLO IMÓVEIS CRECI-25066
FONE: 5585-0161

quArTO E COZiNHA
ViLA guArANi

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

direto com proprietário

Cel.: (11) 99941-4617

AGRADECIMENTO
Agradeço à Santa Clara

pelas graças alcançadas. 
A.J.

ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos necessitados e 
desamparados, 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. R.i.O.

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

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

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 - 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

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

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 - 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

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

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

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

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

SOBRAdO dE VIlA
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE

Muito bonito, 2 dormitórios, 
suíte com armários, terraço, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armarios, quintal, area de 
serviço, garagem com portão 
automatico.  REF.: 04-3634

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 

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

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

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

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

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

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
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.
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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

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

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
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

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
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

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

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

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

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$ 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

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

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
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

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 590 MIL
Ótima oferta, vago, ótimo p/ 

moradia ou investimento, c/ 3 
dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 3 carros 

REF.: 16.114

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$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

3 dormitórios, sendo 3 suítes, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, lavanderia, dependências 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros- REF.: 16.242

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

cômodos c/ ar condicionado, 
c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 

living, lavabo, sl. Jantar, coz. c/ 
AE, despensa, amplo sóton p/ 
escritório c/ wc, garagem p/ 2 

carros - REF.: 16.413

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

APTO
JD. CELESTE
R$ 230 MIL

Localizado na Av. dos Ourives, 
vago, prédio c/ 6 anos e lazer 

completo, condomínio R$ 
305,00, c/ 2 dorm., wc social, 

sala p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.599

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

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
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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Vago, impecável, todo refor-
mado, excelente localização 

da rua Samambaia, c/ 2 dorm., 
wc social, living, lavabo, ampla 
cozinha c/ AE, quintal, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.545 

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

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
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 

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

carros - REF. 16.442

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo 

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

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

SOBRADO C/ PISCINA 
JD. DA SAÚDE

1.170 MIL
Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 

c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churr. e forno
á lenha, piscina, saúde, gar.
p/ 3 carros - REF.: 15.963

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, living amplo 

c/ varanda, repleto arms, lazer 
completo, fora de rota.

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!

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.

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.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 885 MIL
Exc negócio, 100m² áú, living p/ 
2 ambs, lavabo, terraço, ótima 

localização, lazer completo. Único.

SAÚDE
APTO   2 DTS  STE  GAR

R$ 2.000,00
Lindo apto, semi-mobiliado,

sala 2 ambs com sacada.
Próximo ao Metrô Saúde.
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Estação Moema é inaugurada
Quem vem de Santo Ama-

ro ou outros bairros conecta-
dos à Linha Lilás agora conse-
guem circular pelo comércio 
e restaurantes de Moema, 
hospitais, parques ou chegar 
com facilidade ao Largo de 
Moema e sua famosa igreja 
Nossa Senhora Aparecida, 
usando o metrô. 

Foi inaugurada essa sema-
na a estação Moema, da Linha 
5–Lilás do Metrô. A parada 
ainda opera de forma assisti-
da, de segunda a sábado, das 
10 às 15h, mas em pouco tem-
po deverá estar já em pleno 
funcionamento. Exceto pelo 
fato de que a linha Lilás ainda 
não está conectada à malha 
metroviária. 

A ligação de Moema com a 
Vila Clementino, Vila Mariana 
e outros bairros lindeiros às 
estações das linhas Azul e 
Verde só será efetivamente 
viabilizada com a inaugura-
ção das estações Santa Cruz 
e Chácara Klabin, o que deve 
ocorrer, com atraso, ainda 
nesse semestre. 

A inauguração da estação 
Moema aconteceu às véspe-
ras de o governador Geraldo 

Alckmin deixar o cargo. Nessa 
sexta, 6, Alckmin se despede 
do governo do Estado para 
poder concorrer à presidência 
em outubro próximo. Tam-
bém o prefeito João Dória vai 
deixar seu cargo para disputar 
o Governo do Estado.

A estação
A nova parada segue o 

padrão arquitetônico moder-
no adotado nas estações da 
Linha 5-Lilás, com a utilização 
de uma grande cúpula de 
vidro, que virou marca das 
novas estações do ramal, na 
entrada principal, em frente 
à igreja de Moema. Os vidros 
do acesso permitem que a 
luz natural chegue ao interior 

do local, gerando economia 
de energia elétrica e prote-
gendo da incidência de raios 
ultravioleta.

A entrada principal fica na 
esquina das avenidas Ibira-
puera e Divino Salvador. Nesse 
espaço, foi possível a criação 
de um novo espaço público 
que se integra à Praça Nossa 
Senhora Aparecida, localizada 
em frente ao acesso.

Para isso, o projeto ar-
quitetônico contemplou a 
inserção de elementos visuais, 
como aberturas cobertas com 
vidros, que levam a ilumina-
ção natural e ventilação do ní-
vel da rua até as plataformas. 
Essas aberturas, conhecidas 
como “lanternins”, estão na 
praça e ao lado da entrada.

Há também a entrada se-
cundária, que fica no lado 
oposto da Avenida Ibirapuera, 
na esquina com a Avenida 
Sabiá. Ao todo, a estação Euca-
liptos tem 10,9 mil m² de área 
construída e 23,3 metros de 
profundidade, que foram divi-
didos em quatro pavimentos: 
acessos no nível da rua, meza-
nino intermediário, mezanino 
de distribuição e plataformas.

Leia mais em nosso site: 
jornalzonasul.com.br

CACHORRO PERDIDO!!
Macho,  porte médio, pelo branco curto 

e preto ao redor dos olhos e cabeça 
Próximo à estação Saúde do Metrô 
Atende pelo nome de Zozô

GRATIFICA-SE!!!!
INFORMAÇÕES:  9 8813-1448
9 9196-3488 COM NATÁLIA

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

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


