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SP Expo: obras começam em dez dias

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

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

Página 3 - História do bairro - Parte XXXII

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: Jabaquara tinha 
granjas, olaria e pouco comércio

Um roteiro completo para 
quem quer oferecer uma festa 
gastronômica para a mamãe

Réplica 
de trem 
antigo 
encanta

JR SÃO JUDAS
PARAFUSOS E FERRAMENTAS

A SUA LOJA DE 
PARAFUSOS E 
FERRAMENTAS
Av. Fagundes Filho, 571 - São Judas 

Fones: 2371-1126 * 2275-0843
email: jrpar@terra.com.br

PARA AS MAMÃES QUE ADORAM COMPARTILHAR MOMENTOS ÚNICOS,
A NOVILHO É O LUGAR CERTO PARA COMEMORAR ESTA DATA ESPECIAL.

ALMOÇO DE DIA DAS MÃES
EM TODAS AS UNIDADES

- DOMINGO 13/05-

Rua Pedro Ivo, 63
3141.2991  |  3287.9499

PARAÍSO
Avenida Dr. Ricardo Jafet, 1833
5061.5665  |  5061.9296

IPIRANGA
Alameda Mamoré, 843
4195.1372  |  4195.4877

ALPHAVILLE

ORÇAMENTOS E RESERVAS

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

PRATOS  EXECUTIVOS DIÁRIOS
01
FILÉ DE 
FRANGO 15,90 02

FRANGO A
PASSARINHO

15,90 03
LINGUIÇA
TOSCANA

15,90 04
LOMBO
TIPO BISTECA

16,90

05
FRANGO 
A MILANESA

17,90 06
FILÉ DE 
PEIXE

18,90 07
CONTRA- FILÉ

18,90 08
ALCATRA 18,90

15 - NOVIDADE!
FILÉ DE PEIXE PARMEGIANA
 AO MOLHO DE 
CAMARÕES

Todos os pratos acompanham  arroz,  feijão e refogado de legumes ou fritas

09
FILÉ DE 
FRANGO PARMEGIANA

19,90 10
BIFE A 
MILANESA

19,90 11
BIFE A 
PARMEGIANA

23,90 12 A MODA DA CASA
CONTRA FILÉ C/OVO 
ACEBOLADO E 
COBERTO C/ QUEIJO 23,90

13
SALMÃO GRELHADO

30,90 14
PICANHA
GRELHADA

30,90
39,90

97167-8733

Rua Caramuru, 890

COMBINADO DE 
COMIDA CHINESA

23,90

ATENDEMOS SALÃO E DELIVERY
5589-4638 * 5061-8165

ENTREGA GRÁTIS!

De seg a sáb, das 11h às 15h

SOBREMESA GRÁTIS!

Em qualquer grelhado

O metrô completou 50 

anos em abril. Entre as 

comemorações, uma está 

fazendo o maior sucesso 

com o paulistano: a réplica 

de um dos primeiros trens 

da empresa, o 35, da Frota 

A. Construída pela equipe 

de Serralheria que traba-

lha no pátio Jabaquara, a 

composição está exposta 

na estação Sé e os turistas 

podem entrar na cabine 

de comando, conhecer 

o funcionamento, fazer 

fotos e selfies como se es-

tivesse conduzindo o trem 

do metrô, em direção ao 

Jabaquara .  Página 2

Desde o dia da inaugu-
ração, alças de acesso ao 
viaduto Mateus Torloni, 
junto à Rodovia dos Imi-
grantes, estão interdita-
das por conta de erro no 
projeto viário. À época, 
e também ano passado 
quando cobrado sobre 
a situação, o São Paulo 
Expo, empreendimento 
que executou a obra, ale-
gava que já havia apresen-
tado proposta de reforma 
e aguardava apenas libera-
ção por parte da Prefeitura 
e da CET para refazer o 
traçado das alças. Procu-
rada pelo SP Zona Sul esta 
semana, a Prefeitura agora 
diz que as obras terão iní-
cio em dez dias.  Página 5
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Saúde e Estética
Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia ( opcional)

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:
www.cuidadoresdavida.com.br

4113-1838
9.9543-4748

CUIDADORES
DE IDOSOS

Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados
para atendimento ao
idoso, em domicílio

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repousoOdontologia

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

Atendimento particular Baixo Custo

ALGUNS BONS MOTIVOS
DA NIPOMED

 Ligue já: 5589-3339    9 9198-1633 Ligue já: 5589-3339    9 9198-1633

Construída no Jabaquara, réplica 
de vagão do metrô faz sucesso

•TURISMO E LAZER

Muita gente ainda se lem-
bra de como eram os primei-
ros trens do metrô paulistano. 
Os vagões foram montados, 
no início da década de 1970, 
no Pátio do Jabaquara, de 
onde partiriam as primeiras 
viagens teste, em 1972, e tam-
bém inaugurais, em setembro 
de 1974.

Agora, o mesmo pátio do 
Jabaquara sediou a monta-
gem de uma réplica do carro 
da primeira frota de trens 
originais, a chamada frota A. 
O resultado é um “mock up” 
em tamanho real e, o melhor, 
que pode ser visitado pelos 
passageiros do metrô e turis-
tas da cidade. Gratuitamente! 

A réplica, montada em 
celebração dos 50 anos da 
empresa, está exposta no 
mezanino da estação Sé, por 
onde passam 600 mil usuários 
por dia. 

E é um sucesso! Os usu-
ários fazem uma verdadeira 
viagem no tempo. Podem 

também tirar selfies e fotos 
como se fossem operadores 
do antigo trem do Metrô. 

A réplica foi criada pelos 
funcionários da manutenção 
na serralheria do Pátio Jaba-
quara com muito empenho e 
criatividade, e conta com vá-
rios dos itens originais dos pri-
meiros trens fabricados pela 
MAFERSA no início dos anos 
70, como a máscara, cabine, 
banco do operador, console 
de comando, freio de estacio-
namento, ventilador e portas. 
A réplica fica na estação Sé 
até o fi m desse mês de maio. 

Ainda na estação Sé está 
a instalação “Metrô Mobilida-
de”, uma espécie de maquete 
com dimensão de 7,50m x 
5,50m que mostra os pontos 
de referência da cidade de 
São Paulo e suas linhas de 
metrô subterrâneas.

Uma mostra de fotos his-
tóricas completa o cenário 
para resgatar a trajetória des-
sas cinco décadas. 

São 81 registros históricos, 
com imagens que remontam 
à criação da empresa, em 
1968. Também fazem parte 
do acervo fotografi as tiradas 
durante a construção das pri-
meiras estações e o trabalho 
das equipes de operação, 
manutenção e segurança ao 
longo das décadas. A expo-
sição também destaca a di-
versidade arquitetônica das 

estações do Metrô e o acervo 
permanente de obras de arte 
espalhadas pelo sistema.

Os apaixonados pela his-
tória de São Paulo e do metrô 
também podem comprar selo 
e carimbo postais comemora-
tivos, em edição especial para 
colecionadores. Criados peo 
próprio metrô, estarão dis-
poníveis até 24/05 na agência 
central dos Correios.

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 - 26 e 27 de maio de 2018
Pensão Completa - Hospedagem Hotel Columbus - 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  

ÁGUA DE SÃO PEDRO - SP
PASSE UM DIA MARAVILHOSO DE COMPRAS E LAZER

Incluso: Lindo passeio de trenzinho temático e delicioso almoço em hotel
SÁBADO - 19 DE MAIO DE 2018

Preço por pessoa: Apenas R$ 195,00 à vista ou 2x de R$ 105,00

É verdade que mães 
se descabelam? Sim!  

Mãe de coração, 
mãe de criação, mãe 
de consideração, mãe 
de todo dia... Quem, 
de alguma forma, já 
foi responsável pela 
formação, pelo cari-
nho e pelo amor in-
condicional a alguém 
sabe o que é ser mãe. 
Ser mãe é descabelar-
-se! E, embora muitas 
vezes bata o desespe-
ro, a verdade é que a 
gente ama essa vida 
louca da maternidade.

Agora, que às vezes é duro 
encarar um espelho em meio 
a essa rotina enlouquecedora, 
isso é. E se tem uma coisa que 
as mães não podem se esque-
cer é de que elas continuam 
sendo mulheres.

Mulheres fortes e decididas, 
prontas a encarar as adversi-
dades da vida, mas prontas 
também a chorar, a desabar. 
Porque somos todas humanas 
e não há nada melhor que se 
cercar de pessoas queridas e 
prontas a nos ajudar.

Nesse Dia das Mães, quere-
mos prestar uma homenagem a 
todas essas mulheres que con-
seguem trilhar jornadas triplas 
de vida: trabalho, casa, fi lhos... 
E ainda se cuidam!

Porque uma coisa é certa: 
quem não presta atenção a si 
mesma pode sofrer as conse-
quências de uma vida feita só 
de trabalho e estresse.  Sucesso 
é saber conciliar - mesmo que 
às vezes a gente se perca, erre, 
chore... se descabele.

Não há receita para ser feliz. 
Mas há receitas incríveis para 
cuidar da pele, dos cabelos, há 
massagens antiestresse e trata-
mentos para modelar o corpo. 

Há sobrancelhas e unhas bem 
cuidadas, depilação e tantas 
outras formas de encontrar a 
própria beleza, seja lá qual for 
sua idade, tipo físico.

E tem também aquelas que 
optam por não ser mães. E 
que igualmente merecem não 
só respeito às suas escolhas. 
São guerreiras decididas e que 
muitas vezes fi cam tão desca-
beladas quanto qualquer outra 
mulher! O importante é reco-
nhecer sua trajetória, valorizar 
seus pontos fortes, cuidar-se 
sempre.

E estamos aqui para te aju-
dar nesse processo, porque 
juntas somos mais fortes. 

Saiba reservar momentos só 
seus, presenteie-se! 

 Rose Inoki &
Michelle Ceródio
Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 
Praça da Árvore 

Telefone: 2640-3660
# Esta coluna é publicada 

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

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 *Dicas de lazer e gastronomia 
- Ofertas - Informações 

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/

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
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 32

Dos tempos em que as pessoas 
diziam que iam “para a cidade”

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

Quem nunca ouviu os mais 
antigos dizerem que preci-
sam “ir à cidade”, sendo que 
na verdade se referem ao 
centro? Ou ao menos contar 
histórias do passado quando, 
para fazer compras ou resol-
ver assuntos importantes, 
procurar médicos e dentistas, 
também pegavam “uma con-
dução” para ir “até a cidade”? 

Mas, eles já não viviam “na 
cidade”? A expressão era co-
mum naquela que se tornou 
a maior metrópole do país. O 
Jabaquara tem histórias que 
resgatam seu nome desde o 
início do século XX, quando 
fi cava em uma região perten-
cente ao então município in-
dependente de Santo Amaro. 
Ao longo das décadas de 1920 
e 1930, com a formação de 
núcleos residenciais também 
em municípios vizinhos como 
Diadema e outras cidades 
do ABC, os bairros da divisa 
foram ganhando novos mo-
radores. 

É bem verdade que as ca-
sas eram mais esparsas e 
muitas chácaras resistiam 
pela região. Um indicativo 
interessante é o comércio - 
até a década de 1974, com 
a chegada do metrô, ainda 
bastante incipiente na região 
e que, por isso mesmo, obri-
gava moradores a “irem à 
cidade”. O bairro fazia parte 
“do campo”, da área rural, 
portanto.

A Cidade Vargas, que se 

Granjeiro na Vila Campes-
tre, no Jabaquara,  em 1950

formou como núcleo 
residencial a partir da 
década de 1940, assim 
como sua vizinha Vila 
Guarani, tinham algu-
mas “vendinhas” e 
armazéns, uma farmá-
cia e quase nenhuma 
loja. Uma feira livre 
era promovida na Rua 
dos Comerciários. A 
Escola Nossa Senho-
ra das Graças surgiu 
ainda nesse tempo de 
baixa densidade po-
pulacional, em 1958! 
Referência para a po-
pulação local como 
instituição particular 
de ensino, não só se 
manteve viva ao lon-
go das décadas como cresceu e 
hoje atende da Educação Infan-
til até o Ensino Médio, sempre 
aberta para a educação inclu-
siva. “Havia poucas opções 
de transporte e as crianças 
precisavam estudar. Seria mui-
to complicado ir até o centro 
para frequentar uma escola”, 
relembra Lucy Nieman, que 
fundou a ENSG há 60 anos e 
até hoje se mantém na direção.

Mais comuns, até 1970, 
eram realmente as chácaras 
e negócios de características 
quase rurais. Na Vila Cam-
pestre, outro bairro que se 
formou a partir de 1930, havia 
granjas e olarias. 

As olarias foram fortes na 
região até a década de 1960. 
Certamente, forneciam ma-

terial de construção para 
os muitos moradores que 
passaram a se instalar nes-
sas áreas mais distantes do 
centro. Há depoimentos de 
moradores antigos que se re-
ferem a olarias nos bairros de 
Americanópolis, Vila Fachini, 
na Vila Guarani (junto à atual 
Avenida dos Bandeirantes).

Em relato registrado na 
década de 1980, uma das mo-
radoras pioneiras da região, 
Cordelia Ianni, contava que 
famílias japonesas ensina-
ram à família dela o cultivo 
de hortifrutigranjeiros em 
1946, quando 
se instalaram 
no bairro.

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

Nesse fim de semana, 
venha brindar 
ao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amorao amor

Dia Das Mães!

Venha celebrar a família, 

os amigos, a vida! 

Nós garantimos os melhores 

acompanhamentos: 

☑ Música ao vivo de  

quinta a domingo,  

a partir das 20h

☑ Feijoada  

no almoço de sábado

☑ Paella no  

almoço de domingo

☑ Risotos, carnes  

grelhadas, escondidinho

☑ Espetinhos diversos

☑ Porções variadas:  

lula e camarão, linguiça, 

acepipes, pastéis, bolinhos 

empadas feitas na hora

♪♫►
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•GASTRONOMIA

Siga esse roteiro criativo e presenteie 
sua Mãe com um fi m de semana inteiro

TIRE A MAMÃE 

DA COZINHA E 

VEM CELEBRAR 

COM A GENTE

R. Domingos de Morais, 2147
Vila Mariana

F: 5082-2362

Dia das Mães é 
TUDO DE BOM!

EM BREVE: DELIVERY TODOS OS DIAS* PELO APLICATIVO GLOVO
* CONSULTE ÁREA DE ENTREGA

www.puleiro.com.br

➢ Carnes ➢ Galetos ➢ Bacalhau ➢ Salmão
➢ Acompanhamentos diversos...

PROMOÇÃO - GANHE R$ 500!

VÁLIDO PARA CLIENTES QUE CONSUMIREM NO PULEIRO GALETERIA/PIZZARIA 
SOMENTE NO ALMOÇO DO DIA DAS MÃES.VALOR SERÁ SORTEADO E PODERÁ SER 

USADO NA COMPRA DE QUALQUER ITEM DE INTERESSE DO GANHADOR

VENHA ALMOÇAR COM A GENTE NO 
DIA DAS MÃES E CONCORRA A UM 

VALE PRESENTE NO VALOR DE R$ 500

RODÍZIO DE PIZZA
MAIS DE 50 SABORES
DOCES E SALGADOS

(ESTACIONAMENTO - RUA DOMINGOS DE MORAES, 2187 - 
R$ 12 POR PERÍODO, DE SEGUNDA A SEXTA)

Desde 1969 respeitando seu paladar

Av. Jabaquara, 550
Praça da Árvore

 Fones: 5581-8093 * 2578-2165

Mãe, esposa, amiga, con-
fidente, mulher, irmã... Que 
tal oferecer a essa fi gura ma-
terna - tão próxima e muitas 
vezes tão distante - mais do 
que um almoço de Dia das 
Mães? Siga esse roteiro cheio 
de dicas para criar um fi m de 
semana todo especial. 

Música ao vivo
De quinta a domingo, a 

partir das 20h, o Seu Góis Bar 
& Grill tem música ao vivo, 
muita comida boa e uma super 
variedade em drinks e bebidas. 
Chame uma caprichada porção 
de camarões gigantes à mesa 
e curta aquela voz aveluda-
da cantando de Elis Regina 
a rocks nacionais, enquanto 
saboreia uma caipirinha ou um 
chope. No almoço do sábado 
tem feijoada e no domingo 
tem paella! Fica na Rua Luís 
Góis, 1566. Fone: 5072-3266

Buff et até no domingo
Uma pedida versátil e su-

per prática - além de igual-
mente saborosa - é dar uma 
parada na tradicionalíssima 
lanchonete Osnir Hamburger. 
Pode ser para o cafezinho, 
para o chope, para uma taça 
de sorvete (tem uma super 
banana split), um cheese sa-
lada artesanal com maionese 
caseira, uma porção de fritas, 
um milk shake de pistache... 
Ou para almoçar! Seja a la 
carte ou no sistema buff fet, 
o Osnir está sempre lá. Até 
de domingo, tem buff et por 
quilo! Fica na Rua das Rosas, 
550. Telefone:  5581-8093.

Presente e uma boa massa
Nem viu o presente ainda? 

Não sabe o que comprar? O 
Shopping Plaza Sul tem até 
um “gerador de sugestões 
de presentes” no site. Agora, 
outra boa pedida pode ser 
passear com a mamãe pelos 

Passeios, músicas, drinks, churrasco, comida japonesa, 
doces maravilhosos, sanduíches... Zona Sul tem roteiro 

cheio de sabores para todos os gostos

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!

Por um Dia das Mães 
ainda mais doce!

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317

Saúde - F: 4508-3606

@alessandra_tonisi
/ateliealessandratonisi  

corredores do shopping em 
algum momento do fi m de se-
mana e aproveitar para curtir 
uma boa massa no La Pasta 
Gialla, que tem salão próprio e 
receitas do chef Sérgio Arno... 
Hmmm. Na Praça de Alimen-
tação do Shopping, que fi ca 
na Praça Leonor Kaupa, s/n

Churrasco em família
Pra muita gente, Dia das 

Mães combina mesmo é com 
um bom churrasco em família. 
Se for no sistema de rodí-
zio, então, agrada a gregos e 
troianos, por conta do buff et 
repleto de opções até para 
quem não come carne! O No-
vilho de Prata tem tudo isso, 
com carnes nobres cortadas 
ali na mesa, por garçons es-
pecialistas no assunto. Tem 
unidade no Paraíso (Rua Pe-
dro Ivo, 63 - fone 3141-2991); 
na divisa Vila Mariana/Ipiranga 
(Av. Dr. Ricardo Jafet, 1833  
fone: 5061-9296) e outra em 
Alphaville (Al. Marmoré, 843)

Churrasco em casa
Mas o churrasco em família 

pode ser em casa, também. E 
o melhor: sem sujeira. A Ceci 
Grelhados há 15 anos faz car-
nes nobres em churrasqueira, 

à escolha do cliente, para levar 
quentinha e pronta pra casa, 
sem sujeira, sem trabalho. Ou 
promove também eventos, 
quer dizer, organiza o chur-
rasco completo em sua casa, 
clube, escritório, sítio... Fica 
na Av. Av. Afonso Mariano Fa-
gundes, 1349. Fone: 2276-7901 

Galeto ou rodízio de pizza? 
Outra pedida prática, eco-

nômica e deliciosa é levar a 
família toda para saborear 
um suculento e bem tempe-
rado galeto na brasa, acom-
panhado de uma polentinha!  
O Puleiro é especializado no 
galeto, mas também oferece 
outras carnes na brasa e pra-
tos. E à noite tem rodízio de 
pizza! No almoço de domingo, 
vai sortear um vale presente 
no valor de R$ 500 entre os 
clientes. Fica na Rua Domin-
gos de Moraes, 2147. Fone: 
5082-2362.

Food truck e doces!
No domingo, nada melhor 

que aparecer na casa da ma-
mãe já levando a sobremesa. 
Pode ser uma caixa de trufas, 
um bolo, uma torta pra lá de 
especial. Quem quer caprichar 
mesmo busca apoio no Atelier 

de Doces Alessandra Tonisi. 
E olha que legal: sábado, 12, 
das 11h às 19h, em frente à 
doceria/cafeteria vão estar 
dois food trucks com comida 
japonesa da melhor qualida-
de... Já imaginou? Vai lá: Rua 
Carneiro da Cunha, 317. Fone: 
4508-3606.

Rodízio japonês 
e temaki spice

A mulher da sua vida não 
abre mão de uma deliciosa e 
saudável refeição japonesa? 
Então, endereço do estilo 
“tem-que-ir” na região é a 
Naha Temakeria. O temaki, 
como sugere o nome da casa, 
é um show à parte, com alga 
bem sequinha e fresca, re-
cheios variados. O Spice tem 
tempero único e picante e 
merece ser provado. Mas a 
casa também trabalha com 
Rodízio, combinados de sushi 
e sashimi e muitas outras 
opções a la carte. Fica na Av. 
Engenheiro Armando de Ar-
ruda Pereira, 515 - próximo à 
estação Conceição. Telefone: 
2305-2743.
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Obra para melhorar trânsito na 
Cidade Vargas começa em dez dias

•URBANISMO

Há dois anos, moradores 
da Cidade Vargas e Vila Gua-
rani se queixam do trânsito no 
entorno do São Paulo Expo e 
das difi culdades no acesso ao 
complexo. Mas, agora, ao que 
tudo indica, o problema será 
ao menos minimizado com a 
correção de falhas no proje-
to original.  Procurada pelo 
jornal SP Zona Sul para ques-
tionar sobre a demora em 
retifi car as alças de acesso, a 
Prefeitura enviou uma nota 
prometendo que as obras 
serão iniciadas em dez dias. 

As alças foram construí-
das pelo próprio empreendi-
mento, após aprovação de 
projeto viário pela Companhia 
de Engenharia de Tráfego e 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana. Já no dia da inaugu-
ração, em julho de 2016, foi 
necessário interditar uma das 
das novas alças, que deveria 
garantir o acesso da Rodo-
via dos Imigrantes - sentido 
litoral/São Paulo - para o São 
Paulo Expo e para os bairros 
do Jabaquara. 

Um mega evento esta-
va em andamento naquele 
mesmo dia e o trânsito do 
entorno fi cou completamente 
congestionado.  Outra das 
alças também está sempre 
interditada e obriga motoris-
tas que pretendem entrar no 
Jabaquara a entrar na área de 
Restrição Máxima de Circula-
ção, ou seja, motoristas são 
obrigados a entrar na área 

onde podem ser multados por 
infringir ao rodízio de placas. 

Já desde aquela época, 
Prefeitura e GL Events, a em-
presa concessionária respon-
sável pelo São Paulo Expo, 
admitiam a necessidade de 
reformular o projeto e fazer 
correções, com obras. 

Só que essa reformulação 
representava novo processo 
burocrático, com necessida-
de de aprovação técnica do 
projeto. Em julho e agosto de 
2017, o jornal São Paulo Zona 
Sul voltou a questionar os 
órgãos envolvidos - Secretaria 
da Infraestrutura Urbana, Pre-
feitura Regional do Jabaqua-
ra, Companhia de Engenharia 
de Tráfego e o próprio São 
Paulo Expo. 

A previsão era de aprova-
ção rápida e, de acordo com a 
GL Events, a obra em si não le-
varia mais do que quinze dias. 

Obra pronta?
Também procurada pelo 

São Paulo Zona Sul, a GL 
Events, que administra o São 
Paulo Expo e foi quem cons-
truiu as alças, insinua que as 
obras já foram feitas e falta 
apenas a CET abri-las para uso. 

A nota da empresa pontua 
que “nenhuma intervenção 
por parte do São Paulo Expo 
foi efetuada nos locais indi-
cados nos últimos meses, 
causando assim os problemas 
mencionados” e que “quais-
quer alterações nas vias pú-
blicas, logística e urbanização 

é de responsabilidade da Pre-
feitura de São Paulo e da CET, 
assim como sua manutenção 
e curadoria”. Mas, por outro 
lado, indica que “pode-se 
constatar pessoalmente que 
houve alterações nas alças de 
acesso feitos pela GL events, 
depois que foram sinalizados 
problemas em sua execução”, 
e que a empresa, está apenas, 
neste momento “realmente 
esperando as liberações e 
processos da cidade”.

“Há vários eventos em que 
ficam impossível circular ou 
estacionar no bairro, entrar e 
sair das garagens”, diz Miriam 
Bock, líder comunitária local. 
“E os motoristas ainda sofrem 

se precisarem sair daqui em 
direção ao centro, porque 
obrigatoriamente têm que 
entrar na rotatória já interna 
do São Paulo Expo”, comple-
menta. 

Ela conta até que, recen-
temente, houve evento que 
congestionou o trânsito lo-
cal a ponto de a própria CET 
acabou por abrir as tais alças 
interditadas.

A nota da Siurb ainda diz 
que as adequações serão exe-
cutadas pelos responsáveis da 
São Paulo Expo, por meio de 
um Termo de Responsabilida-
de de Obra que será fi rmado 
com a SIURB, sem custos para 
a Prefeitura.

Prefeitura informou que novo projeto viário no viaduto Mateus Torloni será fi nalmente aprovado

TAMANHOS
GRANDES

do 44 ao 60

MODA FESTA 
E ESPORTE 

FINO

Site: www.lindamartins.com.br      LindaMartins

TEL.: (11) 5072-7788 / 99616-6425
Av. Indianópolis, 1697 - Planalto Paulista

fazemos

sob medida

Dia das 
Mães

• Infantil • Fundamental • Médio
• Manhã • Tarde • Integral

R. Coronel Lisboa, 697 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

Somos um Centro de Pós-Gradu-
ação de Dentistas com experiência 
na área de implantes Dentários, que 
tem por finalidade ajudar a população 
de nossa cidade e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras do metrô 
Santa Cruz).  Oferecemos a todos im-
plantes de alto nível e última geração. 

Com experiência de muitos anos 
oferecendo serviços à comunidade, 
damos a todos a oportunidade de 
repor dentes perdidos, ou substituir 
pontes móveis, dentaduras ou próte-
ses mal adaptadas por dentes fixos, 
ou dentaduras abotoadas.

Os dentes são importantes para a 
mastigação, fala e estética facial. Sua 
perda pode acarretar dificuldades 
físicas e até psicológicas e sociais.

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

A colocação dos implantes é 
através de pequenas cirurgias, sim-
ples, sem dor, de modo que ninguém 
deixará de realizar seus afazeres no 
dia seguinte 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 
Tel.: 3277-2706 ou 3399-4399 (h.c) 

c/ rose ou Marcia, para marcarem avaliação

iMPlaNTeS DeNTÁrioS
eM curSo De PÓS-GraDução
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VENDA

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA -

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 2ds, sala, cozinha, banheiro, 
edicúla completa e garagem. Excelente 

localização. R$ 450 mil.

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 3 ds c/ AE, sala 02 ambientes,  
lavabo, copa-cozinha, edicula completa,

02 vagas. R$ 900 mil.

PLANALTO PAULISTA
Apartamento 2 ds c/ AE, sala grande, 

cozinha c/ AE, area de serviço e garagem. 
R$ 475 mil.

PLANALTO PAULISTA
Terrea em 14,50 X 26, 03 ds c/ AE, 
sala 03 ambientes, edicula comple-
ta, quintal e garagem para 04 autos.                                                                                        

R$ 1.600.000,00.

APTO MIRANDÓPOLIS
2 dorms c/ AE´s, sala ampla,

cozinha, lavanderia, dep. emp,
1 vaga. R$ 2.000,00.

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

americana, quarto e banh. emp,
lavanderia, quintal, 01 vaga.

Otima localização. R$ 2.500,00.

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.

PARQUE JABAQUARA
Sobrado (Comercial/Residencial), 2ds, 

cozinha, 03 banheiros, a. serviço,
entrada lateral, quintal, 02 vagas. Perfeito. 

R$ 2.200,00

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 02 ds, sala, cozinha, area de

serviço, quintal e jardim. Toda reformada. 
Otima localização. R$ 2.300,00.

 SÃO JUDAS
Quarto, cozinha, banheiro e área de serviço. 

Impecavel. Ao lado da estaçao do metro.
R$ 900,00

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

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

 TERRENO COM CASA VELHA 
VILA GUARANI

R$ 350 MIL - 10 x 20 m²
Ótimo para dois sobrados

APTO MOBILIADO METRÔ 
CONCEIÇÃO - R$ 440 MIL

2 dorms, 1 suite, sala, cozinha
c/ armários embutidos, WC social, 

lavanderia, sacada,
1 vaga. Ocasião

SOBRADOS NOVOS R$ 725 MIL 
V. GUARANI  RUA CRISTOVÃO
COLOMBO M. DE MATOS, 74 

EM ExPOSIÇÃO
3 dorms,1 suite, banh.social, 2 

varandas, sala toda em porcela-
nato, lavabo, coz. lavanderia c/

churrasq.2 vagas. Temos outros. 

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

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

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

SOBRADO NOVO
V. GUARANI - R: CASÉRIO 
LEMBO, 54 - R$ 800 MIL

130m AC, 3 dormitórios, 1 suite,
1 WC, varanda, sal lavabo, 

cozinha, churrasqueira, 2 vagas

AP METRÔ CONCEIÇÃO
72 M²  R$ 480 MIL

AO LADO DA VOLkSVAGEM
 2 dorm, sala, coz, WC,

lavand. quarto e
WC empreg, 1 vaga

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“SEDE PRÓPRIA”

ExcElEntE APtO 
PAUlIStA R$ 690 mIl
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

e area de serviço, 3 vagas de 
garagem, lazer etc  . Ótima  

oportunidade!  REF.:01-2975

BElA cASA téRREA
R$ 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

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 - 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

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

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 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
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 

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

BElíSSImA cASA PROx. 
mEtRÔ JABAQUARA

R$ 1.250 mIl
ERA R$ 1.400 mIl

3 dorms, suíte, AE´s, sala para 
2 ambs, copa coz. ampla, ba-
nhs, garagem p/ 8 carros, qtal 
com jardins, estúdio de som e 
escritório amplo nos fundos, 

ar condicionado FUJITSU em 
todos os cômodos, portões 

automatizados, tudo pensado 
para seu conforto, terreno 

amplo de 400m2.  Ótimo preço 
para investimento, agende 
uma visita!. REF.: 04-2849

APtO REFORmAdO 
JABAQUARA  R$ 315 mIl

Próx. do Metrô Jabaquara, 
com 2 dorms, arms, coz. com 
arms, sala 2 ambs, sacada, 2 
banheiros e gar. demarcada, 
cond. com lazer total.Portaria 

24 horas REF.: 04-3612

APtO “REFORmAdO” Só 
R$ 300 mIl Vl GUARAnI
Prox. Metrô, c/ amplo dorm, 
sala 2 ambs, coz, banheiro, 
AS e vaga de garagem livre. 

Excelente local, SAIA DO 
ALUGUEL, OTIMO INVESTI-

MENTO!.  REF.:04-3641

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

cASA téRREA 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

Só $ 238 mIl-APtO BOcA 
dO mEtRÔ cOncEIçãO
(Conj.ITAÚ) 1 dormitório, sala 
, cozinha, banheiro, não tem 
garagem, muito bem locali-

zado. Condomínio baixo ( só 
R$ 150,00). 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

APtO 3 dORm. mEtRÔ 
JABAQUARA Só R$ 310 mIl    

3 dorms c/ arms, sala p/ 2 
ambientes, coz. c/ arms embu-
tidos, vaga de gar, condominio 
baixo, Salão de festas, play g, 
portaria 24 horas, etc. Oportu-

nidade. 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

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

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 nOVO  V. GUARAnI 
5mIn. A Pé dO mEtRÔ 
cOncEIçâO R$ 450 mIl 

Nunca habitado, ótima área de 65 
m2, c/ 2 dorms, ste, sala c/ sacada 2 
ambs, andar alto, coz, vaga de gar, 
com lazer completo, otima localiza-
ção, oportunidade. REF.: 05-3479

SOBRAdO 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

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

APtO 3 dORmS mEtRÔ 
JABAQUARA R$ 400 mIl

3 dorms, sendo uma suíte, 
sala 2 ambientes com sacada, 
cozinha com armários, lazer 

com piscina, play ground, 
salão de festas etc. Oportuni-

dade única. REF.: 07-3184

APtO 3 dORmItORIOS
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

2 CASAS NA 
CONCEIÇÃO
R$ 220 MIL

PRÓXIMO AO METRÔ,
1 DORMITÓRIO,
SALA, COZINHA,

ÁREA DE SERVIÇO

RF IMÓVEIS
FONES: 5585-2929

9 5294-8068

1 dorm, sala, 
cozinha,

WC, Lavanderia.
Financio. Doc. 100%

CASA EM VILA 
PRÓXIMO AO

METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 200 MIL

Tel.: 97020-5095 
Whats

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

APARTAMENTO 
NA PRAÇA DA 

ÁRVORE R$ 1.500,00
2 DOMITÓRIOS,

SENDO 2 SUITES,
SALA, COZINHA,

ÁREA DE SERVIÇO

RF IMÓVEIS
FONES: 5585-2929

9 5294-8068
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TOQUE JÁ
Piano, teclado, Violão, Acordeon, 

Violino, Flauta Doce e outros
Aulas Especiais para 3 Idade e 

Crianças. Vendo Piano
Pça Árvore Mirandópolis
F: 5072-9636 / 5581-7592

Cel. 99132-1189

MARIA CAROLINA MARCONdES
fARIA dE CARVALhO

5011-5096 / 9.4460-8819

OAB/SP - 293.291

marcondesfariaadvocacia@outlook.com

R. Dos Buritis, 128, Sl. 405, Bloco A
Jabaquara - São Paulo - SP

Cep: 04321-000

CRIMINAL,

EXECUÇÃO PENAL,

MILITAR E TRÂNSITO.

CONSÓRCIO CONTEMPLAdO
CRÉDITO R$329 MIL P/ COMPRAR  IMÓVEL

CONSTRUIR  / CAPITAL GIRO

QUERO R$30 MIL +

TRANSF.  DIV. -  94365-4261 ( PARTIC.)

AULAS PARTICULARES
- Protuguês / Inglês (Ensino Fundamental II e Médio)

- tradução técnica e Literária (Inglês / Português)
- HtML (Informática Básica)

(desenvolvimento de pequenos sites)

Professor Marcelo - 11 - 9 6524-0445
marcelohy40@yahoo.com.br

AGRADECIMENTO
Agradeço a
Chico Xavier

pela graça alcançada. 
M.O.V.

EdITAL dE CONVOCAÇÃO dE ASSEMBLEIA GERAL ORdINÁRIA
A todos os Associados da Aldeia do Futuro-  Associação  para  a Melhoria 

da Condição da População Carente
 Ficam  a todos  os sócios quites com suas obrigações   sociais  e 

participantes dos Órgãos Sociais, convocados para a Assembléia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia 11 de maio de 2018, às 19:00h, em primeira 

convocação, na sede da Associação, situada em São Paulo-SP,
na Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228,

Americanopolis a fim de deliberar sobre:
Itens de convocação Ordinária para a Assembléia Geral Ordinária

de 11 de maio de 2018. 
1 - Discutir e homologar o Relatório Anual de Atividades do exercício de 2017; 

2 - Discutir e homologar o Balanço Anual e o demonstrativo
de Receitas e Despesas do Exercício de 2017; 

3 - Apreciar e aprovar o programa Anual de Atividades para
o exercício de 2018;  

4 - Apreciar e aprovar  a Previsão Orçamentária para o exercício de 2018; 
5 - Apreciar e aprovar os Programas dos Cursos e

Oficinas para o exercício de 2018.

São Paulo, 04 de maio de 2018
Atenciosamente,

Denis Willian da Silva
Presidente

ERRRATA
Na edição 2871 do jornal São Paulo Zona Sul, publicada em 04 de  maio 2018,

houve erro com inclusão do nome da Sra. Cristiane Fagundes como Vide Presidente
Aldeia do Futuro. Informamos que  ela não faz mais parte da Vice Presidência dessa ONG.

Contrata-se 
MANICURE e 

CABELEIREIRA com 
experiência. Ótimos ganhos 

(por comissionamento)! 

ESPAÇO
VIP LA BELLE 

Av Mascote 661
fone: 2614-9956

98753-6295 Whatsapp

LOCAÇÃO

SÃO PAULO 

ZONA SUL

5072-2020

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. N.J.C.

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.  D.C.L.



11 de MAIO de 2018 PÁG. 07

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino

CR
EC

I-2
39

25
-J

www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772

CR
EC

I-2
39

25
-J

www.conquistaimoveis.net.br
VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 649 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

rua arborizada, gar coberta, próx 
a bancos, mercado e padaria.

V. GUMERCINDO
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$ 705 MIL
Exc oferta, ótima localização,

82m² áú, andar alto,
living c/ terraço, lazer total.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

R$ 900 MIL
Living 3 ambs, 3 amplos dts, 

edícula, 4 vgs, quintal, jardim, 
entrada lateral.

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.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.150 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

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.

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.

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!

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.

SAÚDE
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 440 MIL
Exc negócio, living 2 ambientes, 

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

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,

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

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  GAR

R$ 779 MIL
Excelente sobrado, ótima
localização, rua plana,
quintal com edícula.

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.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.800,00
Exc apto, ótima localiz,
cond baixo. Próximo ao
Parque do Ibirapuera.

SAÚDE
APTO  1 DORM  GAR

R$ 325 MIL
Excelente negócio, apto

situado ao lado do Metrô Saúde, 
repleto de armários.

 V. MARIANA
APTO  2 DTS  STE  GAR

  R$ 495 MIL
Exc apto, andar alto, vista panor, 
ótima localiz, próx Metrô Santa 

Cruz. Cond baixo.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 780 MIL
Excelente sobrado, ótima
localização, rua tranqüila,

repleto de armários.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  3 GRS

R$ 875 MIL
Ótimo apto, 90m² AU, excelente 

estado de conserv, bem local,
gar c/ depósito, lazer.

V. MARIANA
APTO  4 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.060 MIL
Exc apto, reformado, 155m² áú. 
Próx ao Metrô Chác. Klabin e V. 
Mariana, repleto de armários.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS 2 STES 3 GRS

R$ 1.485 MIL
Exc sobrado, 7,5x27,

ótimo local, liv. 3 ambs,
closet, edícula, quintal.

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.

REPÚBLICA
APTO  1 DORM  S/GAR

R$ 300 MIL
Ótima kitnet, edif Copan, Metrô 
República, 35m² áú, cond baixo,

exc est conservação.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 520 MIL
Apto reformado, living amplo, 

excelente localização,
repleto de armários.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 583 MIL
Oportunidade, lindo apto,

semi novo, living c/ terraço, lazer, 
próx ao Metrô.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.120 MIL
Exc apto, seminovo, 115m² áú, var 
gourmet, LAZER COMPL, ÓTIMA LOCAL, 

PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE

CHÁC. INGLESA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.089 MIL
Impecável apto, semi novo,

living amplo, int c/ varanda gour-
met, lazer completo.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  23 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.149 MIL
136m² áú, living amplo c/ terraço, 

and alto, exc local, cond baixo.
Próx Metrô Pça Árvore.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.219 MIL
Exc negócio, andar alto, 108m² áú, 

liv 2 ambs, terr, rico arms. Próx 
Metrô Santa Cruz.

CONSOLAÇÃO
APTO  STE  GAR

R$ 2.000,00
Ótimo apto, ste, sl ampla,

coz americana. Lazer com pisc, 
churrasq e academia.

V. MARIANA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 2.100,00
Ótimo apto, boa localização. 

Próximo ao Metrô
e Shopping Santa Cruz.

V. CLEMENTINO
APTO   3 DTS  GAR

R$ 2.200,00
Ótimo apto, living amplo,

2 ambientes, bem localizado, 
repleto de armários.

V. CLEMENTINO
CASA TÉRREA SL GAR

R$ 1.800,00
Ótimo casa térrea,

para fins comerciais,
bem localizada

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.400,00
EXC SOBRADO, 2 SUÍTES, 2 VAGAS

COBERTAS, QUINTAL, CHURRASQ.
PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado, ao 

lado da Pça Sta Rita, gar coberta. 
Próximo ao metrô. Único.

V. CLEMENTINO
CONJ. COMERCIAL

R$ 329 MIL
Exc localiz, 42m² áú, 1 vg gar, 
toda infra- -estrutura. Ao lado 

Metrô e Shopp Santa Cruz.

V. CLEMENTINO
CONJUNTO COMERCIAL

R$ 1.200,00
Exc conj comercial, 42m² áú,

1 gar. Ao lado do
Metrô Santa Cruz.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

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 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

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
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
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$ 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

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

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 

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo 

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

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

APTO. NOVO
JD. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Prédio novo, ampla sacada 
gourmet, c/ 3 dormitórios, 
suíte, wc social, living p/ 2 

ambientes, cozinha, lavande-
ria, garagem p/ 2 carros, lazer 
completo, área útil de 73m² 

- REF.: 16.450

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
- Excelente localização,
 c/ 3 dorm., 2 suítes, wc 

social, living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
estuda propostas.

REF.: 15.058

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Ótimo local da rua André 

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

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

REF.: 15.207

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótima localização do 

bairro, vago, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, sala, cozinha 
c/ AE, quarto e wc p/ empre-
gada, quintal, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.063

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

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

estuda permuta c/ apto.
menor valor na região.

REF.: 16.357

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 
comerciais, esquina, entrada 
p/ 2 ruas, vago, c/ 2 dormitó-
rios, wc social, living, cozinha, 

lavanderia, amplo quintal 
coberto, garagem p/ 3 carros - 

REF.: 15.818

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
CHÁC. INGLESA

R$ 420 MIL
A 900 mts. do Metrô Pça. 

da Árvore, área útil de 70m², 
condomínio R$ 395,00, c/ 2 
dormitórios, wc sovial, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro.

REF,: 16.681

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
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., lava-
bo, coz. c/ AE, fogão e forno 

emb., quintal c/ chur, garagem 
p/ 2 carros - REF.: 15.129

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., escri-
tório, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churr, gar. tipo sl. de festa 
p/ 6 carros - REF.: 16.426

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE

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

c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lav, coz. planej., escritório, 

área gourmet c/ chur . e forno 
á lenha, piscina, saúde, gar. p/ 

3 carros - REF.: 15.963

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.), lav, ampla coz. 
c/ AE, amplo qtal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

Nogueira, reformado, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha c/ AE, lavanderia, wc 

p/ empreg., garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.695

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Terreno 338m², constr. 330m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ clo-

set e hidro, living p/ 2 amb., sl. 
jantar, adega, lavabo, coz. c/ 

AE, dep. p/ empreg., escritório, 
quintal c/ área gourmet, gar. p/ 

4 carros - REF.: 15.617

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 290 MIL
Ótima oferta, abaixo da

avaliação, ótimo local da R.
D. Bernardo Nogueira, vago, c/ 
3 dormitórios, wc social, living 
p/ 2 ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem
p/ 1 carro. REF.: 16.432

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dor-

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

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

carro - REF.: 16.239

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 famí-
lias, 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

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$ 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

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

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 390 MIL
Ótimo local da R: Angaturama, 

c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 
social, living p/ 2 amb. c/

sacada, cozinha c/ AE, lavand, 
garagem p/ 1 carro, prédio
c/ lazer  - REF.: 16.387

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 399 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 2 dormitórios, wc social, li-
ving p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, terraço, garagem 
p/ 2 carros, rua tranquila e 
sem saída - REF.: 15.723

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 415 MIL
A 600 mts. do Metrô, refor-

mado, impecável, c/ 2 dorm., 
1 c/ AE, living p/ 2 amb. c/ 
sacada envidraçada, coz. 
planej., lavanderia, wc p/ 

empreg., garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.423

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$ 495 MIL
Ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira, vago, c/ 3 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros, estuda 

proposta - REF.: 15.601

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

TÉRREA
V. MARIANA
R$ 580 MIL

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

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

carros - REF.: 16.557

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excel. localiz. do bairro, terreno 
182 m², construção 250 m², 
vago, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, liv. 
p/ 2 amb., sl. jantar, lav, coz. 
c/ AE, qto. despejo, amplo 

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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 699 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, liv. p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 

c/ churr. e forno pizza, gar.
p/ 2 carros - REF.: 16.746

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$ 780 MIL
terreno 8 x 32 mts., construção 

156 m², c/ 2 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, quintal, gar. p/ 2 carros, 

edícula nos fundos c/ 2 dorm. 
e wc - REF.: 16.223

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Terreno 5 x 43 mts., cons-

trução 245 m², c/ 3 suítes c/ 
AE, closet, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa, cozinha c/ AE, 
qto. e wc p/ empreg., amplo 
quintal c/ churrasq., garagem 
p/ 4 carros - REF.: 15.517

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

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

APTO
IPIRANGA

R$ 1.170 MIL
Ótimo local do bairro, AU = 

140m², prédio seminovo, c/ 3 
suítes, closet, living p/ 2 amb., 

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

REF.: 16.418
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•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO 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

PORTA
BALCÃO 

3 FOLHAS 
2,10 X 1,50
BRILHANTE

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

BASCULANTE 
0,60 X 0,60 
BRILHANTE

VENEZIANA 6 FOLHAS - 
BRILHANTE 1,00 X 1,20

VENEZIANA 3 FOLHAS 
1,00 X 1,00 BRILHANTE

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
 1,00 X 1,20

PORTA 
VISION 3 

PORTA 
CAMARÃO 
2,10 X 0,80

UNIDADE ROSCHEL - 
TELEFONE: 5929-9555

Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José - 

UNIDADE 1 - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
WhatsApp: 9 4794-9342

UNIDADE 3- F: 2368-3900
lojasaoluiz@alfaesquadrias.com.br

Av. Maria Coelho Aguiar,1025 - J.S.Luiz
WhatsApp: 9 4796-1306

UNIDADE 2- F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos
WhatsApp: 9 4796-2584

UNIDADE 4 - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
WhatsApp: 94511-8678
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R$ 
699,90

R$
699,90R$ 46,90

R$ 259,90 R$ 199,90

R$ 149,90

LOJA DE
FÁBRICA

FRETE GRÁTIS NO SITE P/ GDE SP
PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 600
www.alfaesquadriasonline.com.br

WHATSAPP: 9 4512-3624 - TEL: 5613-6653

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

UNIDADE 5- F: 2373-7900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

WhatsApp: 9 4796-1289

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

PEÇAS A PRONTA ENTREGA EM NOSSAS LOJAS - FAZEMOS PEÇAS SOB MEDIDA

R$
999,90

VITRO 2 FOLHAS 
1,00 X 1,00 
BRILHANTE

R$ 99,90

Materiais de
Construção
➢ Ferramentas
➢ Tintas 
   e Acessórios
➢ Elétrica
➢ Hidráulicos
➢ Ferragens
➢ Iluminação

5081-2336    
gw@lojagw.com.br  |  www.lojagw.com.br

Rua dos Otonis, 614 - Vila Clementino

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

R$ 62,90
M2/COLOCADO

Piso laminado
EUCAFLOOR

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

JL REFRIGERAÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ESPECIALIZADA EM TODAS AS MARCAS

➢ Máquinas de Lavar ➢ Secadoras ➢ Lava e Seca 
➢ Freezers ➢ Geladeiras ➢ Fogões ➢ Microondas
➢ Adegas Climatizadas NÃO COBRAMOS

TAXA DE VISITA

Av. Dr. Altino Arantes, 817      2578-8162      9 5467-09182578-8162      9 5467-0918

• ACONTECE

Fertilidade 
masculina 

 A Disciplina de Urologia 
da Unifesp recruta voluntários 
para pesquisa em fertilidade 
masculina. Os candidatos pre-
cisam ser do sexo masculino, 
com idade entre 20 e 50 anos, 
e não devem apresentar do-
enças sistêmicas ou doenças 
sexualmente transmissíveis 
(DSTs).Primeiramente, os 
voluntários passarão por uma 
consulta com médico espe-
cialista da Unifesp e depois 
realizarão exames específi cos. 
Eles receberão os resultados 
via e-mail.Os interessados 
devem entrar em contato 
pelo telefone (11) 3807-4062, 
das 9h às 14h, ou pelo e-mail: 
pesquisa.urologia@gmail.
com (falar com Renata.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no sábado, dia 12 de 
maio, Operação  Cata Bagulho. 
As equipes  percorrerão as ruas 
contidas no hexágono: Av. 
Dr. Ricardo Jafet, Av. Lins de 
Vasconcelos, Rua Cel. Diogo, 
Av. Pref. Fabio Prado, Rua 
Francisco Cruz, Av. Prof. Noé 
de Azevedo. 

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, 7 de 
abril, a partir das 7h, Cata Ba-
gulho na região do Jabaqua-
ra. As equipes  percorrerão 
diversas vias dos bairros da 
Americanópolis, Vila Cam-
pestre e Cidade Domitilla. O 
morador pode consultar o 
trajeto exato no site: https://
goo.gl/B7myN9. O Cata-Ba-
gulho recolhe madeiras, mó-
veis velhos, eletrodomésticos 
quebrados, pneus, garrafas, 
colchões etc.


