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Qual a solução para as calçadas?

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

O dia 24 de junho foi 

escolhido para conscien-

tização sobre Prevenção 

de Queda de Idosos, em 

todo o mundo. A queda 

é o principal tipo de aci-

dente em pessoas acima 

de 60 anos, com maiks 

de 90% dos casos, e, de 

acordo com a Sociedade 

Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, as calça-

das sem manutenção ou 

pisos irregulares estão 

entre os principais fa-

tores que provocam es-

sas quedas. E não são só 

idosos que caem ou mes-

mo que sofrem com a ir-

regularidade das calçadas 

paulistanas, que parece 

um problema insolúvel. 

Agora a Prefeitura quer 

ouvir a população para 

elaborar novo decreto 

sobre o tema. Página 6

Página 3 - História do bairro - Parte XL

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: as emoções de 
quem torcia pelo Brasil na escola

Ibirapuera tem festival de vinho 
com degustação até domingo, 
no Pavilhão da Bienal

Feira orgânica terá estande 
com dicas no Jabaquara

Na Feira Orgânica que 

existe ao lado da esta-

ção Jabaquara do me-

trô, um estande especial 

será montado, nos dias 

1 e 4 de julho para ofere-

cer dicas de hortas urba-

nas, reaproveitamento 

de alimentos, orientações 

nutricionais.  Página 8

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

MÚSICA
AO  VIVO

De quinta 
a sábado, 

a partir das 20h

MÚSICA
NOVA PORÇÃO

CAMARÕES GIGANTES!!!

Copa  do  Mundo 2018
Brasil x México

Abriremos na segunda, 02, 
para torcer pelo Brasil!!! 

Almoço: Filé a parmigiana!
Boa comida - Bom papo - Brahma Chopp gelado
Caipirinhas diversas e outros drinks - Petiscos

ITAIPU BATERIAS
A BAse 

de trocA
38Ah Fit 45 Ah 50 Ah

CorollA/CiviC
60 Ah 70Ah

MoURA 350,00 350,00 370,00 370,00 500,00
HElIAR 330,00 330,00 370,00 360,00 480,00
DElco 330,00 330,00 390,00 360,00 480,00
cRAl 280,00 270,00 320,00 300,00 390,00
REIfoR 280,00 230,00 290,00 260,00 350,00
JúPITER 260,00 230,00 290,00 260,00 350,00

Rua Santa cruz, 2094
- Ipiranga - 5061-3646

R$ 100.000,00 R$    735,41 180 meses

R$ 200.000,00 R$ 1.470,81 180 meses

R$ 300.000,00 R$ 2.206,22 180 meses

R$ 400.000,00 R$ 2.797,24 204 meses

R$ 500.000,00 R$ 3.330,04 204 meses

R$ 600.000,00 R$ 3.996,05 204 meses

MORAR OU INVESTIR 
DE 60 A 180 PARA 

CRÉDITO DE ATÉ 300 MIL. 
ACIMA DE 300 MIL, 

CRÉDITO ATÉ 204 MESES

PARCELAS DECRÉDITO DE PERÍODO

9 4021-7871
9 5701-5684 

MORAR OU INVESTIR 

Crédito certo 

para qualquer 

momento da 

sua vida

adilsonrpires@inove-eventos.com
representante.rodobens.com.br/imoveconsorcios

- “Cotas disponíveis, de acordo com a politica interna da  Rodobens Adm. de Consórcio Ltda , na formação de grupos 
novos e na reposição em grupos já em andamento”; - “Tabela divulgada de acordo com a última assembleia mês de 
Março/2018, sujeita a alteração sem prévio aviso”.; - Custo Operacional 0,1725%a.m e 2,07% a.a  para prazo de 
180 meses  +  INCC anual ( Índice Nacional do Custo da Construção ).-  Custo operacional 0,1678% a.m e 2,01% 
a.a para prazo de  204 meses  +  INCC anual ( Índice Nacional do Custo da Construção ). - Sem taxa de Adesão .

VALORES  SUJEITOS  A  ALTERAÇÃO  SEM  PRÉVIO  AVISO

CELULAR:
9 5342-5942

Rua Caramuru, 890 - Praça da Árvore
Horário: de seg. a qui, das 11h às 23h. Sex. das 

11h à 0h. Sáb. das 12h à 0h. Dom., das 12h às 23h

Yakisoba ou PROMOÇÃO DE 
COMBINADOS

COMBINADO PEQUENO
Box Pequeno + 
Refrigerante Lata + 
Rolinho Primavera (Grande)

COMBINADO GRANDE
Box Grande + 
Refrigerante 600ml + 
Rolinho Doce (Grande)

R$ 23,90 R$ 36,90

BOX  EXECUTIVOS:
1/2 ARROZ CHOP SUEY + 
1/2 PRATO ESCOLHIDO
· FRANGO A PASSARINHO
· FRANGO COM LEGUMES
· FRANGO COM BATATA
· FRANGO COM BRÓCOLIS
· LOMBO EMPANADO
· LOMBO FRITO
· FRANGO AO MOLHO DE GENGIBRE
· CARNE COM LEGUMES
· CARNE COM BATATA
· CHOP SUEY
· CARNE COM BRÓCOLIS
· CARNE COM CEBOLA
· FRANGO XADREZ
· FRANGO EMPANADO

Informações  exclusivas
Acompanhe o jornal SP Zona Sul em 

Facebook.com/jornalspzonasul



M E I O A M B I E N T E

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

PASSEIOS

Vai até o � nal de julho 
uma exposição que pode aju-
dar a conhecer o país sede da 
Copa do Mundo, a Rússia. E 
o melhor: é possível ir até lá 
sem usar o carro e ainda tem 
entrada gratuita.

Intitulada “O Último 
Império”, a mostra reúne 
imagens do fotojornalista 
russo Serguei Maksimishin, 
como essa ao lado. 

Considerado um dos 
maiores nomes da sua gera-
ção, o artista apresenta sua 
obra pela primeira vez no 
país, com curadoria de Luiz 
Gustavo Carvalho.

Serguei Maksimishin re-
trata a Rússia contemporânea 
em 65 fotogra� as, permitin-
do ao público conhecer o co-
tidiano do país por meio de 

seu olhar sensível e corajoso. 
“Serguei Maksimishin revela 
diversas facetas e aspectos da 
vida na Rússia pós-soviética, 
mostrando a crise que o 
país enfrentou nos anos 90 
e os problemas atuais. Desta 
forma, ‘O Último Império’ 
constitui um testemunho 
objetivo, sensível, dotado de 
um humor extremamente 

inteligente e desprovido de 
qualquer estética ideológica”, 
explica o curador.

A visitação vai até 29 de 
julho, de terça a domingo, 
das 9h às 19h, na CAIXA 
Cultural São Paulo, que � ca 
na Praça da Sé, 111 . Clas-
si� cação indicativa: a partir 
de 12 anos. Basta descer na 
estação Sé, linha Azul. 

Plástico de uso único: um vilão moderno

a porta, em todos os 96 distri-
tos, muitos consumidores ainda 
jogam o plástico e outros reciclá-
veis no lixo. 

Os estudos da Selurb ainda 
indicam outra projeção preocu-
pante: por conta do aumento do 
poder de compra da população, 
da busca por praticidade imedia-
ta e do uso de novas tecnologias, 
ainda é possível que haja um 
crescimento da produção do 
plástico em 30% nos próximos 
10 anos. 

Oceanos
Entretanto, embora tenha 

uma praticidade aparente, o 
plástico é um problema mundial 
para o meio ambiente. 

Em todo o planeta, milhões 
de toneladas de plástico vão 
parar nos oceanos por ano, for-
mam imensos lixões, conta-
minam a água, matam a vida 
marinha e, por consequência, 
comprometem a sobrevivência 
de comunidades espalhadas por 

todo o planeta. Só no Brasil, há 
mais de 9 mil quilômetros de li-
toral, que devem ser protegidos.

Vale ainda destacar que a 
produção do plástico é feita a 
partir do petróleo, de maneira 
que também aumenta a poluição 
por todo o planeta. 

Pequenos objetos
Erradicar o plástico é algo 

muito complexo e difícil de pre-
ver, pelo menos a médio prazo. 
Mas, o que já se pode fazer é 
reduzir o uso desse material. 

Na Europa, o debate sobre a 
proibição dos produtos plásticos 
descartáveis vem ganhando for-
ça e cada país deverá estabelecer 
metas para reduzir ou até proibir 
alguns itens. 

Entre eles, os copos plásticos 
descartáveis, daqueles existentes 
especialmente em escritórios e 
locais públicos, para o consumo 
de café e água. Há ainda aquelas 
pequenas espátulas usadas para 
mexer bebidas e coquetéis. 

Em diferentes tamanhos e 
formatos, elas parecem ter se 
espalhado como uma praga pelo 
planeta e são usadas apenas uma 
única vez, por alguns segundos, 
antes de irem parar na lixeira. 

Até suportes de balões infan-
tis estão na lista de itens feitos de 
plástico e que devem ser proibi-
dos, por seu caráter supér� uo.

O mesmo vale para os canu-
dos: só nos Estados Unidos, a 
estimativa é de que 500 milhões 
deles acabam no lixo diariamen-
te. Muitos animais marinhos já 
foram encontrados mortos com 
pedaços de canudo nas narinas 
ou sacolinhas plásticas no es-
tômago. 

Outro sério problema são as 
bandejas e recipientes de isopor 
em geral. Embora haja tecno-
logia para reciclar esse tipo de 
plástico, ainda é cara e pouco 
difundida, o que acaba repre-
sentando o simples descarte em 
aterros sanitários. 

Retornáveis
No início de junho, com 

a celebração da Semana do 
Meio Ambiente, a Comunidade 
Europeia determinou que os 
países integrantes apresentem 
medidas radicais para os pró-
ximos 30 anos, com o objetivo 
de banir a produção e consumo 
do plástico de uso único no 
continente. 

Copos, pratos e outros itens 
descartáveis, como aqueles usa-
dos em festas e eventos, tende a 
ser totalmente proibida.

Outra proposta é instalar 
bebedouros públicos por toda 
a Europa, para evitar a compra 
e descarte das garrafas de água 
mineral. A adoção de sistema 
“retornável” para bebidas é 
igualmente considerada: assim, 
quem compra, por exemplo, 
cervejas e refrigerantes entrega 
uma garrafa pet na hora de 
comprar outra, como se fazia 
antigamente com as garrafas de 

vidro. Na Europa, a meta é fazer 
com que os países sejam capazes 
de coletar e reciclar 90% das 
garrafas plásticas até 2025.

Granel
A mesma lógica poderá ser 

considerada para produtos de 
limpeza, shampoos e outros 
cosméticos, que podem ganhar 
re� s obrigatórios. 

Há ainda discussões sobre o 
resgate de outras práticas an-
tigas, como a venda a granel. 
Ou seja:  o consumidor leva 
sua própria embalagem ou usa 
sacos de papel no momento de 
comprar alimentos, que passam 
a ser vendidos por peso: grãos, 
frutas, ovos, legumes...

De qualquer forma, empresas 
fabricantes e varejistas, con-
sumidores e representantes do 
poder público vão ter que se 
unir na busca das soluções para 
problemas que podem afetar a 
vida e a capacidade de sustento 
de todos.

Fotografias da Rússia estão em exposição 
com entrada gratuita. Vá sem usar o carro

REUTILIZE

Pequenos objetos, como canudos, “mexedores” de café e suportes de balão acabam em rios e mares, prejudicando comunidades e vida marinha

Embalagem de shampoo, 
amaciante de roupas, potes de 
margarina, iogurte, sacos de fei-
jão, trigo, saquinhos para levar 
frutas, legumes, garrafas com 
molhos, óleos, refrigerantes, 
água... O Plástico está em quase 
tudo que consumimos na atua-
lidade. E muito desse material 
ainda acaba... no lixo comum, 
ocupando espaço em aterros.

O mais urgente, quando se 
fala em plástico, é falar em re-
ciclagem, portanto. A Ecourbis 
Ambiental, concessionária res-
ponsável pela coleta domiciliar 
tradicional e seletiva nas zonas 
sul e leste da capital, tem central 
de triagem apropriada para se-
parar todo o plástico e encami-
nhar para a reciclagem. 

Para o munícipe, basta se-
parar todo o material reciclável 
- papel, metais, vidros e plásticos 
- e juntar em um único saco. O 
material deve ser disposto para a 
coleta seletiva na data e horário 
em que o serviço é prestado em 
sua rua: confira em ecourbis.
com.br/ecoleta.aspx 

Perdas no Brasil
Em levantamento feito pelo 

Sindicato Nacional das Empre-
sas de Limpeza Urbana (Selurb), 
cerca 10,5 milhões de toneladas 
dos resíduos gerados no Brasil, 
por ano, são de plástico. Se o 
total desse montante de plástico 
fosse reciclado, seria possível 
retornar cerca de R$ 5,7 bilhões 
para a economia, segundo levan-
tamento do Sindicato Nacional 
das Empresas de Limpeza Urba-
na (Selurb).

Mesmo em São Paulo, onde 
a reciclagem já vem sendo am-
pliada e há coleta seletiva feita 
por caminhões especiais, porta 

As crianças crescem, os 
interesses mudam, mas os 
livros infantis continuam lá, 
no armário, na estante, sem 
uso real cotidiano. Que tal 
doar?

O Espaço de Leitura, no 
Parque da Água Branca, está 
arrecadando títulos para 
seu acervo. Há diferentes 
áreas temáticas no espaço, 
chamadas “casinhas”, com 
livros de contos de fadas e 
lendas, mas também espaço 
para descoberta de pala-
vras,  curiosidades, o espaço 
sideral, os dinossauros, o 
corpo humano;  histórias de 
suspense, mistério, medo, 
monstros, meleca, susto;  
histórias do cotidiano, fa-
mílias, escola, amigos, pipa, 
boneca, brincadeiras de rua. 
Tem até livros para bebês, 
história em quadrinhos ou 

literatura brasileira e estran-
geira .

O espaço tem eventos 
aos � nais de semana: todo 
sábado e domingo, às 11h, 
os educadores do Espaço de 
Leitura preparam atividades 
para o programa maiúsculos 
& MINÚSCULOS e todo 
sábado, às 15h, tem o Espa-
çoLab (em dias de jogos do 
Brasil, os horários podem ser 

modi� cados ou os eventos 
cancelados).  As o� cinas são 
direcionadas para crianças 
acompanhadas dos seus 
responsáveis e trazem outras 
formas de leitura seja de um 
livro, de uma cidade ou de 
uma brincadeira. 

Para doar os títulos infan-
tis, basta levar os livros para 
o Parque, que � ca na Rua Mi-
nistro Godoi, 180 - Perdizes.

Tem livros infantis no armário? Doe!

EUROPA DEVE BANIR INCLUSIVE 
GARRAFAS PET DE ÁGUA MINERAL E 
INSTALAR BEBEDOUROS PÚBLICOS

O Último Império
é o nome da mostra que reúne fotos de 
Serguei Maksimishin, na Praça da Sé

Espaço de Leitura
No Parque da Água Branca, está 
solicitando doações de diversos gêneros
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 40

“A torcida mais emocionante pelo 
Brasil foi na quadra da escola”

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

Em tempos de Copa do 
Mundo, todo mundo tem al-
guma lembrança especial de 
suas mais apaixonadas torcidas 
- sofridas ou não - pela seleção 
brasileira. 

A jornalista Estele San Juan, 
conhecida do público pelo 
trabalho à frente da Rádio 
Trânsito, lembra-se com muito 
carinho da Copa de 2002, no 
Japão. Foi aquela em que o 
Brasil se sagrou pentacampeão 
ao vencer a Alemanha por 2 x 
0, com um time que tinha Cafu 
como capitão. 

Era na quadra poliesportiva 
da Escola Nossa Senhora das 
Graças que os alunos se jun-
tavam para assistir aos jogos. 
“São tantas lembranças que 
eu tenho da ENSG...  Mas nesse 
espírito de Copa do Mundo, 
lembrei da de 2002, em que 
fomos convidados para assistir 
todos juntos alguns jogos do 
Brasil”, relembra.

“Foi legal DEMAIS, não só 
por estar com amigos e numa 
situação diferente da sala de 
aula, mas também porque 
fi cou marcado tanto na minha 
memória. E me arrisco a dizer 
que até hoje nenhuma Copa 
teve a mesma empolgação do 
que aquela na minha vida! Me 
lembro como se fosse hoje: 
eram 6 da manhã e nós todos 
devidamente paramentados na 
quadra, animadões, gritando e 
torcendo pelo Ronaldo fenô-
meno, Ronaldinho Gaúcho e 
cia”, diz.

“Sempre valorizamos essa 
interação. O que acontece em 
sala de aula é fundamental 
para a formação intelectual dos 

alunos, mas em eventos como a 
Copa e outras festas é que ou-
tros valores são transmitidos: a 
amizade, a valorização da inte-
ração social saudável, a torcida 
pelo país”, avalia Eliane Kattur 
Nieman Mello, coordenadora 
pedagógica da ENSG. 

A escola está completando 
60 anos de existência, em 2018, 
e está desenvolvendo um am-
plo projeto dentro e fora das 
salas de aula para resgatar a 
memória da própria instituição 
e também do bairro, da comu-
nidade vizinha. 

“Eu gostava muito das fes-
tas juninas da escola também. 
Sempre proporcionavam boas 
risadas e algumas paquerinhas 
nos correios elegantes”, recor-
da-se Estele, ainda avaliando 
toda formação que o ambiente 
escolar proporcionou. “Eu 
morava relativamente perto 
da Escola, próximo à padaria 
Fafe. Mas sempre pegava a 
perua gratuita disponibilizada 
pela escola, com o tio Joseval, 
que me deixava praticamente 

na porta de casa. Era uma ver-
dadeira mão na roda e sempre 
muito divertido também. Me 
lembro que o trajeto na perua 
era uma extensão da diver-
são com os colegas de sala”, 
conta.

Estele San Juan estudou 
por nove anos na ENSG. “Entrei 
na terceira série e me formei 
no terceiro colegial, em 2008. 
Depois, cursei jornalismo na 
Universidade Metodista”, 

Ela ainda nora na Zona Sul 
da Capital e trabalha como ân-
cora na Rádio Trânsito, do Gru-
po Bandeirantes de Comunica-
ção, a primeira rádio a tratar 
exclusivamente de trânsito de 
uma grande cidade. “Comecei 
como coordenadora, passei a 
fazer reportagem de rua e atu-
almente apresento a progra-
mação no período da manhã, 
com informações de ouvintes, 
câmeras ao vivo, e um mapea-
mento que dá informações em 
tempo real de ocorrências es-
palhadas pela 
cidade.

Acervo pessoal

Estele San Juan, atual âncora da rádio Trânsito, 
em foto de infância na ENSG. Veja no site 

historiadojabaquara.com.br fotos atuais da jornalista

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

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

Pacientes que necessitem e queiram 
fazer nos cursos, com profi ssionais 
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

CLÍNICA  ALUGA  SALAS 
PARA ÁREA DE SAÚDE

► Clínica Geral
► Implantes
►Ortodontia

Rua Bertioga, 23
(esq. R. Caramuru)
próximo ao metrô
Praça da Árvore

9 4782-2933 

C
RO

SP
 1

7.
22

9

sarclinicaodontologica.com.br

COM TODA INFRA ESTRUTURA
♦ Psicologia ♦ Fisioterapia ♦ Pilates ♦ etc

Verônica Eunice de Palma Bleinroth
Psicóloga pós-graduada em 
Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)
➢ Atendimento Psicológico com 
crianças, adolescentes e adultos
➢ Avaliação Neuropsicológica

Rua França Pinto, 1062 - sl 01 - Vila Mariana 
Fones: 2649-7655 * 2667-7655
    9 7630-8993     /VeronicaBleinrothPsicologa/
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•GASTRONOMIA

Pavilhão do Ibirapuera tem Wine Weekend
Vai até domingo, 1º de 

julh,o no pavilhão Bienal do 
Parque do Ibirapuera, o Wine 
Weekend São Paulo Festival 
2018. No evento os visitantes 
encontrarão rótulos dos seis 
continentes com até 70% de 
desconto.

Essa nona edição do festi-
val faz homenagem a cultura 
lusitana. Na parte gastronômi-
ca, o restaurante da Casa de 
Portugal, o Marquês Buffet, 
apresentará a rica gastrono-
mia europeia nas receitas e 
pratos oferecidos pelo chef 
Mauro Fernandes.

“Diversifi cada e repleta de 
bons ingredientes, a gastro-
nomia portuguesa tem forte 
influência no Brasil, devido 
à colonização e a vinda da 
Família Real portuguesa. Os 
pratos tradicionais do país 
são, em parte, uma adapta-
ção dos pratos lusitanos às 
condições da colônia”, explica 
Zoraida Lobato, organizadora 
do evento.

Nos quatro dias de feira 
o visitante também terá a 
oportunidade de participar de 
workshops que ministrados 
por três renomados chefs 
da instituição Cozinheiros 
Sem Fronteiras. A cada dia de 
evento, um chef ensinará um 
delicioso prato representan-
do o melhor da gastronomia 
clássica ou contemporânea 
do país homenageado. As ins-
crições serão feitas no local.

O chef Mauro Fernandes, 
anfitrião gastronômico do 
evento, desenvolverá o tradi-
cional caldo verde com couve, 
batatas amassadas, lingui-
ça portuguesa e temperos 
típicos; arroz de pato, um 
clássico pato desfi ado mistu-

rado ao arroz com temperos 
regionais; e bacalhau com 
batatas ao murro e brócolis, 
tradicional prato português 
com farta posta de bacalhau 
guarnecido ricamente com 
cebolas assadas, batatas co-
zidas (ao murro) e brócolis 
ao vapor com abundância de 
azeite extra virgem. Clássicos 
em Portugal e no Brasil.        

O chef Géssio Pinto repro-
duzirá um típico bacalhau à 
portuguesa, que são sucu-
lentas postas de bacalhau 
no azeite acompanhados de 
cebola, batata, tomates, pi-
mentões, azeitonas e ovos co-
zidos levados ao forno. O chef 
Osley José apresentará um 
pouco da nova e contemporâ-
nea gastronomia portuguesa 
através da produção de um 
carré de cordeiro envelopado 
em redução de vinho tinto e 
cebolas com batatas malan-
dras (torneadas) e temperos 

CONHEÇA NOSSO BUFFET :
♦ Café da manhã
♦ Almoço 
♦ Lanches de metro
♦ Sopas

♦ Pizzas no forno a lenha.
   TEMOS MASSA INTEGRAL, 
   PIZZAS DOCES E DELIVERY
♦ Grande variedade de pães 
    e confeitaria
♦ Cestas de café da manhã
♦ Conveniência

Rua Afonso Celso, 1554 – V.Mariana
Telefone: 5594-0092

OFERECEMOS TAMBÉM:

ENCOMENDAS PARA:
♦ Festas; eventos e coffee break

www.facebook.com/DeliciasdoMoinho www.instagram.com/deliciasdomoinho

AGORA COM AMPLO 

ESTACIONAMENTO E 

MANOBRISTA!!!

deliciasdomoinho@terra.com.br 

CONHEÇA NOSSO BUFFET : OFERECEMOS TAMBÉM:

VENHA  CONHECER O NOVO  ESPAÇO DA 
PADARIA MAIS  CHARMOSA  E GOSTOSA

DA REGIÃO, COM MUITO MAIS 
VARIEDADE DE PÃES E  CONFEITARIA

PADARIA DELÍCIAS DO MOINHO

Loja Atelier R. Carneiro da Cunha, 317
Saúde - F: 4508-3606

Avenida do Cursino, 1275 
- Jardim da Saúde - 

97968-4532

Sem Lactose
Só R$ 13,00 pote 2l

Só R$ 

13,00

15 ANOS! COMEMORE COM 
PREÇOS BAIXOS, QUALIDADE

BIFE DE CHORIZO ARGENTINO (IN NATURA)

- R$ 43,9O/KG

BIFE ANCHO URUGUAIO (IN NATURA)

- R$ 43,9O/KG

GRELHADO! BIFE ANCHO OU CHORIZO. 
APROXIMADAMENTE 1KG. SERVE ATÉ 3 PESSOAS    

R$ 54,9O/A PORÇÃO

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

NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 300, 

PARCELAMOS EM 3 X NO CARTÃO!!!

Suas receitas vão 

� car mais saborosas 

com as carnes cruas 

nobres vendidas na 

Ceci Bu� et & 

Grelhados. 

Cortes especiais e 

de frigorí� cos 

certi� cados: 

Picanha, chorizo, 

bife ancho, costelas, 

maminha, linguiças...

E MAIS!!! DE SEGUNDA A SEXTA, ESPETINHOS VÁRIOS SABORES SÓ R$ 5,OO/CADA

(cheiro verde, alho fresco e 
alecrim), acompanhado de 
torradas, azeitonas e presun-
to cru.

Durante todas as apre-
sentações gastronômicas, o 
enólogo e sommelier Daniel 
Ravetta apresentará a harmo-
nização mais recomendada 

com vinhos portugueses aos 
pratos apresentados e degus-
tados ao fi nal de cada aula. 

Serviço:
A Wine Weekend 2018 

acontece nessa sexta e sába-
do, das 12h às 22h; domingo: 
12h às 20h, no Pavilhão Bienal 
do Parque Ibirapuera.
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#moda 

#agenda 

Coluna quinzenal com novidades, serviços e agenda do Shopping Plaza Sul
Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 23h  (lojas, das 10h às 22h), e, 
aos domingos, das 10h às 23h (lojas, das 14h às 20h).  Endereço: Praça Leonor Kauppa, 100, 

Saúde, São Paulo (SP). SAC: 4003-7220. www.shoppingplazasul.com.br 

#NOVOPLAZASUL

Exposição Discovery Kids “É do Brasil!”
chega ao Shopping Plaza Sul 

As delícias de uma mesa posta com elegância

Mobiliário traz identidade moderna para o Novo Plaza Sul
#atualize-se

D oki e toda a turma do Discovery 
Kids prometem agitar as férias 
do Shopping Plaza Sul com 
uma jornada de conhecimen-
to e diversão pelo Brasil. Entre 

os dias 5 e 29 de julho, o público poderá se 
divertir e aprender mais sobre temas como 
meio ambiente, alimentação saudável, fau-
na e flora brasileiras em exposição temática 
interativa que traz Doki e sua turma explo-
rando o Brasil.

Com um cenário colorido ilustrado por 
Doki, sua Turma e os Floogals, a exposi-
ção educativa será disposta em um circuito 
com sete áreas que apresentam as regiões 
do País. Com os alienígenas Floogals será 
possível aprender sobre a região Sul, sua 
vegetação, agricultura, geografia e aspectos 
culturais como a origem do chimarrão. Para 
ajudar as crianças a explorarem essa região, 
as estações trarão painéis divertidos com jo-
gos da memória e trilhas que levarão os pe-
quenos a conhecerem o processo da colheita 
de uvas e a industrialização da fruta.  

Com a vaquinha Gabi, será possível explo-
rar a região Sudeste do país e conhecer, por 
exemplo, as plantações de cana-de-açúcar 
e café. Com o auxílio de uma caixa de leite 
gigante, as crianças poderão ainda abrir suas 
portinhas e conhecer os derivados do leite. 

A região Norte será guiada pela ema Ana-

bela. Nesse circuito, os visitantes conhecerão 
um pouco da gastronomia da região. Serão 
apresentados o açaí, guaraná e a pimenta do 
reino. Tucunaré, Peixe Boi, Tambaqui e Pira-
rucu são alguns dos peixes da região norte 
que serão apresentados para as crianças com 
um divertido jogo de encaixe.

As personagens Fico e Mundi apresenta-
rão o bode, a caatinga, o cacau e o frevo, 
típicos da região Nordeste. Para conhecer as 
frutas, haverá uma roleta, e nessa brincadei-
ra as crianças poderão aprender mais sobre 
cada uma delas. A ideia é apresentar o fruto 
fechado e como ele se apresenta aberto.

Com a ajuda do tamanduá bandeira Otto, 
será possível explorar a região Centro-Oeste. 
Com a brincadeira ligue-ligue, pais e filhos 
terão que ligar o elemento correto à comi-
da e conectá-lo através de cordinhas que se 
ligarão ao prato ou comida correspondente. 

A área central da exposição reunirá infor-
mações sobre a divisão dos estados e apre-
sentará uma estrutura visual divertida com os 
monumentos mais famosos do Brasil, como 
o Pão de Açúcar, o Pelourinho e o Congres-
so Nacional. Para completar a diversão, as 
crianças poderão participar da oficina “Crie o 
seu Mundo”.

 A atividade acontece diariamente das 14h 
as 20h no P1 – em frente à academia. 

Fut – encontro:  
Bate-papo sobre as  
seleções que participam 
das quartas de final

As oitavas de final do mundial de 
futebol terminam na próxima terça-feira, 
03/07. Instantes depois do último confron-
to, a partir das 19 horas, o Shopping Plaza 
Sul recebe um timaço de convidados para 
debater e analisar o futebol apresentado 
no torneio da Rússia e, claro, palpitar sobre 
o desenrolar da competição. Quem conti-
nua vivo na disputa? Como serão os con-
frontos das quartas de final? Essas e outras 
questões serão debatidas por craques 
da bola e da imprensa. O time entra em 
campo com Juliana Cabral, ex-jogadora da 
seleção feminina e atual comentarista na 
ESPN Brasil; Roger Guerreiro, ex-jogador 
de Corinthians, Flamengo e da seleção da 
Polônia; Leandro Boudakian, repórter da 
rádio Transamérica; e Fernando Fonta-
na, apresentador da RedeTV! É papo de 
torcedor aliado ao jornalismo esportivo. A 
atividade é gratuita, livre para todas as 
idades e válida para atividades comple-
mentares para alunos do ensino superior.

Tema: “Raio X da Copa” Data: 
Terça-feira (03/07), a partir das 19h 
Local: Praça de Eventos – P0. 

Liquidação: só  
dias 4 e 5 de julho

Nos dias 4 e 5 de julho, o  
Shopping Plaza Sul promove a  
campanha de liquidação “Goleada 
de Ofertas”, que vai trazer descontos 
de até 71% em produtos de lojas de 
diversos segmentos, como vestúario, 
calçados, eletroeletrônicos, cama, 
mesa e banho e acessórios.

O Shopping Plaza Sul acaba de receber 
seu novo mobiliário. Com design mo-
derno e desenhado exclusivamente para 
o uso no empreendi-
mento, os novos móveis 
chegaram no centro de 
compras com o objeti-
vo de proporcionar aos 
clientes mais conforto 
e comodidade durante 
as compras. Essa é mais 
uma das melhorias do 
projeto de revitalização 
do Shopping Plaza Sul.

“Queremos acomo-
dar e oferecer o que há 
de melhor no mercado, 
trazendo o aconchego 
do lar dos nossos clientes 

para dentro do empreendimento”, 
explica Fabio Segura, superinten-
dente do Shopping Plaza Sul.

Atento às ten-
dências de mercado, 
o empreendimen-
to trouxe as cores 
branca, bege, cin-
za e nude para os 
móveis, deixando o 
ambiente mais clean 
e moderno. O espaço 
também já está rece-
bendo áreas para descanso. 
Esses lounges contam com 
mesas, sofás, cadeiras estofa-
das e puffs. Para compor esse 
cenário, o shopping recebeu, 
ainda, nova iluminação.

“Ao mesmo tempo em que queremos 
um espaço clean e moderno, estamos 
atentos a todas as mudanças nas áreas 
de bem-estar e lazer do Shopping Plaza 
Sul”, afirma Fernanda Marques, premiada 
arquiteta responsável pelo projeto de revi-
talização do empreendimento.

Tem coisa mais gostosa que montar a mesa com bele-
za, elegância e modernidade? Até os sabores das receitas 
ganham realce quando servidos em aparelhos de jantar e 
chá com motivos que combinam com o estilo da família 
ou da ocasião. Na Camicado, elegância e diversidade es-
tão em produtos para deixar a mesa posta incrível: talhe-
res, pratos, travessas, xícaras, porta-guardanapos, taças, 
copos, jogos americanos, guardanapos, tolhas de mesa... 
É uma delícia passear pela loja do Shopping Plaza Sul, 

que conta com as mais diversas 
linhas e estampas - étnica, folk, 
floral, lisas, vendidas em conjun-
to ou separadamente. Outra dica 
ótima para essa época do ano são 
os aparelhos de fondue.  A loja 
ainda tem itens de cama, mesa e 
banho, eletrodomésticos...
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•URBANISMO

Prefeitura quer saber opinião 
sobre manutenção de calçadas

Texto: Ully de 
Andrade Nambu 

Na edição anterior, o jornal 
São Paulo Zona Sul mostrou 
que, para evitar acidentes em 
calçadas da cidade, foi recen-
temente aprovada uma lei 
para que portões automáticos 
não se abram para o lado de 
fora sem alertas aos pedes-
tres. Mas, muitos moradores 
da cidade criticam a lei e usam 
como argumento o fato de 
que a absoluta maioria das 
quedas de pedestres ocorre 
por conta do mau estado de 
conservação ou irregularida-
des nas calçadas. 

Velho - e aparentemente 
eterno - problema da cidade, 
a irregularidade das calçadas 
deriva de uma série de fato-
res relacionados à falta de 
planejamento no crescimento 
da cidade. Casas passaram a 
ter garagens e por isso hou-
ve adaptações, inclinações 
e estreitamento da área su-
postamente reservada aos 
pedestres. 

Além disso, vias estreitas, 
de terra, quando pavimenta-
das tiveram maior parte de sua 
largura reservada aos carros - 
o chamado “leito carroçável”. 

A cidade também tem re-
levo irregular, com muitas 
ladeiras, que também acaba-
ram gerando calçadas com 
desníveis e degraus. Sem falar 
no mobiliário urbano que foi 
surgindo com o passar das dé-
cadas: postes de fi ação, postes 
de sinalização viária, bancas 
de jornal, pontos de ônibus, 
telefones públicos... 

Por fi m, ainda há as plantas 
e as árvores, muitas igualmen-
te não planejadas, de espé-
cies cujas raízes quebraram 
calçadas ou ocuparam largura  
inadequada ao local. 

Será que al-
gum dia todas 
essas situações 
resolvidas? E qual 
o piso mais ade-
quado? Aquele 
que permite pas-
sagem da água da 
chuva?

Prefeitos en-
tram e saem do 
comando da ci-
dade e o tema 
sempre volta à 
pauta. No início 
da gestão João 
Doria, foi elabo-
rado o programa 
“Calçada Nova”, 
em que a própria Prefeitura 
realiza a readequação  dos 
passeios em vias consideradas 
essenciais para a acessibilida-
de na cidade.

Agora, a Prefeitura de São 
Paulo elaborou um novo de-
creto (veja link para a íntegra 
em www.jornalzonasul.com.
br) que busca consolidar toda 
legislação já existente sobre o 
tema e estabelece regras para 
manutenção dos passeio. Por 
lei, a conservação das calçadas 
é de responsabilidade dos pro-
prietários dos imóveis. 

O novo decreto traz ainda 
estudos e normas para os 
casos especiais: ruas com de-
clive acentuado, entradas de 
garagens, vias estreitas... 

Até domingo, 1, está aberta 
também uma consulta pública 
sobre o tema. Ou seja, a Pre-
feitura quer saber o que os 
munícipes pensam das novas 
regras e também conhecer 
suas ideias e propostas para 
resolver o problema das calça-
das irregulares em São Paulo. 

Segundo a Prefeitura, a 
padronização das calçadas “é 
fundamental para a melhoria 
da mobilidade e da qualidade 

de vida dos munícipes”. A mi-
nuta do decreto e seus respec-
tivos anexos estão disponíveis 
no endereço: http://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/regionais/upload/
decreto_calcadas.pdf.

No caso das “rotas emer-
genciais abrangidas pelo Plano 
Emergencial de Calçadas” 
- que já existe há 10 anos! - o 
decreto proposto estabele-
ce que os proprietários dos 
imóveis nessas vias “deverão 
manter as calçadas em per-
feito estado de conservação 
até que seja executada a in-
tervenção por parte do órgão 
municipal”. 

Para conhecer, participar e 
opinar, é preciso se identifi car. 
Também podem ser enviadas 
críticas, sugestões ou opiniões 
à Comissão Permanente de 
Calçada pelo e-mail: cpc@pre-
feitura.sp.gov.br, novamente 
no máximo até dia 1 de julho. 

Quedas
Os idosos são as principais 

vítimas das calçadas irregu-
lares ou mau conservadas na 
cidade - embora, obviamente, 
o problema atinja pessoas de 
todas as idades. De acordo 
com a Sociedade de Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia, 
os fatores extrínsecos estão 
entre as principais causas das 
quedas, como as calçadas sem 
manutenção.

Além disso, calçadas ruins 
difi cultam a vida de todo pe-
destre, em especial aqueles 
com mobilidade reduzida, 
como as pessoas com defi-
ciência e as mulheres com 
carrinhos de bebê e crianças 
de colo. Vale ainda destacar 
que uma cidade com calçadas 
em mau estado é uma cidade 
queterá difi culdades em valo-
rizar o pedestre e o transporte 
público.  

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

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

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

› Reparo ou troca de registro 
sem quebrar paredes 
› Fazemos desentupimento
›CAÇA VAZAMENTOS

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

5625-2599   •   96155-1045
7843-9606 - ID 55*687*22TRATAR C/ 

VALMIR

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

ASSOALHOS - ESCADAS E RODAPÉS 
APLICAÇÃO DE SINTEKO CASCOLAK
BONA E POLIORETANO

RASPAGEM 
DE TACOS

FONE: 2962-2355
CEL.:   99691-9721CEL.:   99691-9721
TRATAR COM HAROLDO OU PATRICIA

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

Piso laminado
EUCAFLOOR

R$ 62,90
M2/COLOCADO

Papel de 
parede vinílico

R$ 79,90
ACIMA DE 3 ROLOS

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

VENDA CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

LOCAÇÃO

SALÃO METRÔ
SÃO JUDAS 100 M²

R$ 4 MiL
02 PISOS DE 70M2=240M2.

06 BANHEIROS E 03 COPAS 
RUA DOS DEMOCRATAS
N. 1199. CHAVES COM 

MARINA ALVAREZ CORREA. 
CRECI 91597-F

FONES: 9-8056-2093 
e 9-6211-7618

REStauRaNtE SElF SERvicE 
MEtRO cONcEiçãO!!
apENaS R$ 160 Mil

50% Entrada. Vale só o Ponto!!
Ótimo Negócio, Motivo
mudança de Estado. 

tr. (11)970205095. Watssap

APARTAMENTO 
JARDiM DA SAúDE

PRóxiMO AO 
ShOPPiNg PLAZA SUL

R$ 680 MiL
82m2, 3 dormitórios,

 1 suite, 2 vagas, 
lazer completo.

contato : 95030-2244

aluGO
Quarto, cozinha, lav, banh,

casa nova e ampla, localização 
Av. Água Funda, 316,

próx. Metrô Conceição.
Direto com o proprietário

Cel: 99941-4617

aptO vila pauliSta/v. MaScOtE
acEitO cONtRa pROpOSta

R$ 385 Mil

Contato: Ronaldo / (11) 94381.3431 (vivo)

Condomínio Fechado - 70/75m²
13º andar, ensolarado. 3 dormitórios
amplos, sala, cozinha, área de serviço,
2 banheiros. Portaria 24 horas.
Lazer Completo, play ground,  2 quadras esportivas,
piscina, academia, salão de jogos
Pista de caminhada, área comercial, salão de beleza,
Escolinha infantil, mini padaria.
Ótima localização, ponto final de ônibus, próximo a futura
estação linha 17, Vila Paulista-Aeroporto de Congonhas
Carro ou Ônibus, 10 minutos do Aeroporto de Congonhas,
15/20 minutos da Estação São Judas, Conceição ou Jabaquara.

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

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

Gostaria  de uma  RENDA EXTRA. Semanal de  700 reais?...
Favor   Apresentar-se com hora marcada

Rua Correa de Lemos, 115
Metrô Praça da Árvore 

Claro 9.6313.8187 - Tim 9. 5144.5466 -
Vivo 2275.7304  Magnus / luiza

OPORTUNiDADE úNiCA.
Para todas as Profissões

COMPRO
LIvROS uSADOS

RetIRO nO LOCAL

97230-2978 WHATSAPP

lOJa cOMERcial 60 M²   
R$ 595 Mil

Salão com WC Parte de cima:
2 qtos, sala, coz, lavand.

Ótimo para renda
tel: 2275-6481 / 2276-3671

ou 9 7592-9946 

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 Trinda-
de. Prometer publicar a devoção.  

J.V.S.

ALuGA-Se 1 SuÍte
(Grande e Mobiliada)

BOCA DO MetRô SAÚDe
Excelente localização!

Para rapaz sem vícios e de fino trato. 
Ambiente familiar / cristão

tel: (11) 94235-3188 (oi/whatsaap)
E-mail: jmirandasobrinho1@gmail.com

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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
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

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

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 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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
Ótimo local da R. D. Bernardo 

Nogueira, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, wc social, living p/ 2 
ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.754

SOBRADO
CHÁC. INGLESA

R$ 750 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 
c/ 3 dorm., armários embuti-
dos, suíte, wc social, living, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 4 carros, constru-
ção 163 m² - REF.: 16.770

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

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Excelente AU = 302m², 
impecável, c/ 4 dorm. c/ AE, 
3 suítes, 1 máster c/ closet, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, sl. 
jantar, sl. música, lav, copa, 

coz. planej., dep. p/ emp., gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.759 

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.950 MIL

Ótimo local da R. Tuiucuê,
AU = 302m², acabto. diferen-
ciado, c/ 3 suítes, 1 máster c/ 
closet, living p/ 4 amb. c/ jacuzi 
e área gourmet, sl. TV, lavabo, 
coz. planej., dep. p/ emp., gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.758

TÉRREA - PRÓX.
A R. BOQUEIRÃO

R$ 350 MIL
Localizado em rua particular, 

travessa da Rua do Boqueirão, 
c/ 3 dorm., wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 6 x 22 mts., construção 

90 m² - REF.: 16.804

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, área útil de 82 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 
AE, lavanderia, dep. p/ em-
pregada, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.743

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 630 MIL
Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, liv. p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
dep. p/ emp., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 
vaga, na região - REF.: 16.446

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 700 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.: 16.815

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 360 MIL
Ótima oferta, reformada, 

terreno plano c/ aprox. 12 x 
11 mts., constr. 100m², c/ 2 

dorm., wc social, sala, coz. c/ 
AE, quintal c/ churrasq., gar. p/  

2 carros - REF.: 16.790

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/ emprega-
da, quintal, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.063

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

SOBRADO
JD. Mª. ESTELA

R$ 580 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 

3 dorm. c/ AE, síte, wc social, 
living, sl. jantar, lavabo, coz. 

planejada, dep. p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, estuda 

permuta c/ imóvel em Campi-
nas - REF.: 16.816

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 835 MIL
Ótima área útil de 117m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., sacada, 
lavabo, cozinha planej., dep.

p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, lazer completo - 

REF.: 16.825

APTO
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

Ótima localização da Av. dos 
Ourives, impecável, reformado, 

c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 
social, sala p/ 2 ambientes 

c/ sacada, cozinha americana 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16857

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 stes, living
p/ 3 amb., lavabo, escritório, 
cozinha conjugada c/ espaço 

gourmet, quintal gramado, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 15.555

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Ótimo local da rua André 

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

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

REF.: 15.207

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 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
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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

REF.: 15.864

SOBRADO
V. 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

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte 
c/ hidro, wc social, living p/ 2 
amb., cozinha c/ AE, lavandei-
ra, dependência p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, terreno 

5,50 x 20 mts., construção de 
170 m² - REF.: 16.358

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 786 MIL
Terreno 10 x 30 mts., constru-
ção de 143 m², ótimo local da 
ru. Francisco Dias, c/ 2 dorm. 
c/ AE, wc social, living, coz. 
c/ AE, amplo quintal, jardim, 

terraço, garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.867

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/ churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.129

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

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.200 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
liv. p/ 3 amb., ampla sala TV 

(ou 4º dorm.), lav, ampla coz. 
c/ AE, amplo qtal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.381

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 410 MIL
Ótima área útil de 64m²,

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

sacada, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótimo 

acabamento, lazer completo - 
REF.: 16.626

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

REF.: 16.423

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

Excelente infraestrutura c/ 
estacionamento, teatro, sl. 

ginástica, lanchonete, restau-
rante, portaria 24 hs., c/ AU = 
34m² e garagem p/ 2 carros 

- REF.: 15.612

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótimo local do bairro, vago, 
c/ 2 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., copa, cozinha, 

despensa, lavanderia, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 5 x 25m, construção 

141 m² - REF.: 15.687

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

(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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Ótima localização do bairro, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 
living, cozinha, despensa, 
lavanderia, quarto e wc p/ 

empregada, garagem p/ 1 carro 
REF.: 16.772

(2) CASAS
V. GUARANI
R$ 650 MIL

Terreno 400 m², constr.283 
m², sendo uma casa c/ 3 

dorm., suíte, wc social, sala, 
coz, lavand., gar. p/ 3 carros, 

nos mais uma casa c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc, ótimo p/ renda 
ou 2 famílias - REF.: 16.092

SOBRADO
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 COND. FECHADO 
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condo-
mínio fechado, c/ 3 dorm. c/ 

AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, wc p/ empreg., gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.075

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 690 MIL
Ótima localização da Rua Dom 

Bernardo Nogueira, terreno 
leve aclive medindo 9,60 x 27 
x 29,90 x 9 mts., totalizando 

256 m², ótimo p/ fins 
residenciais ou comerciais - 

REF.: 16.629

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

p/ 2 carros - REF.: 16.578

SOBRADOS NOVOS 
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, ótimo acabto., c/ 

3 suítes, living p/ 2 amb., jd. 
inverno, lavabo, cozinha, qto. 
p/ despejo, garagem subsolo 
p/ 4 carros - REF.: 16.872

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. Co-
berta c/ forno p/ pizza, gar. p/ 2 

carros - REF.: 15.634

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/5588-4423Onix 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

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

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$ 440 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

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

cObERtURA dUPlEx
cOm 5 VAGAS

Só R$ 1100 mIl
Vista panorâmica para 
o parque, 5 vagas de-

marcs, 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

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

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

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

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, área de 
serviço, garagem. REF.:12-3587

bElO SObRAdO 
REFORmAdO R$ 750 mIl
 Metrô 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

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 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

ótImO SObRAdO
VIlA GUARAnI

R$ 530 mIl - mEtRô
Bem próx. ao Metrô .2 dor-
mitórios , + 2 dormitórios na 
parte de baixo, sala, coz, 2 
banhs, quarto de emp. e 2 

vagas de gar.  REF.: 05-3412

APtO PROx. mEtRô 
JAbAqUARA Só R$ 280 mIl

2 dormitórios c/ arms, sala 
2 ambs, coz. com arms, AS, 

vaga de gar, playground, salão 
de festas, portaria 24 horas, 
prox. comercio e mercados.  

REF.: 05-3512

APtO 7mIn. A Pé dO mEtRô 
JAbAqUARA R$ 300 mIl 

Area de 60 m2, com 2
dormitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, armários, vaga
de garagem, condomínio 
baixo, otima localização,

oportunidade. REF.: 05-2946

APtO bOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO (bcO ItAú)

Só  R$ 340 mIl
 2 dormitórios, armários, sala 

2 ambientes, cozinha com 
armários, reformado, condo-
mínio R$ 250,00.   Muito bom 

negócio. REF.: 05-3651

OPORtUnIdAdE
APtO Só R$ 240 mIl 

mEtRô 
Jabaquara, excelente 

localização,
REFORMADO,

amplo dormitório com 
armário, sala 2 ambientes, 

cozinha americana,
banheiro, área de serviço 

e garagem. Adeus aluguel! 
REF.: 05-3640

APARtAmEntO AO lAdO 
dO mEtRô JAbAqUARA  

R$ 560 mIl
Em frente ao Pão de Açucar, 
com 3 dorms, arms, sala 2 

ambs, coz, dep. emp, 98m2, 
gar, bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:05-3653

SObRAdO VIlA GUARAnI
R$ 530 mIl (Só EStE mêS) 

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

bElÍSSImO SObRAdO
mEtRô - JAbAqUARA 

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

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

cASA téRREA PRóx. 
mEtRO Só R$ 680 mIl

Oportunidade, muito bem loca-
lizado com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, quintal, terraço com 
churrasqueira,  jardim e duas 

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

APtO 3 dORm.
mEtRô JAbAqUARA

Só R$ 310 mIl    
3 dormitorios com armarios, 

sala para 2 ambientes,
cozinha com armários

embutidos, vaga de garagem, 
condominio baixo,

Salão de festas, play g, 
portaria 24 horas,
etc. Oportunidade.

REF.: 11-3272

bElA cASA téRREA
R$ 470 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. 05-3065

tERREnO c/cASA 
téRREA R$ 650 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:05-3397.

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

tERREnO dE 640 m2  
mEtRô JAbAqUARA

R$ 1.180 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

SObRAdO nA bOcA
dO mEtRO cOncEIçAO 

R$ 1.500 mIl
3 dorms + 2 dorms (piso inferior), 
coz, sala ampla 2 ambs, lavand, 

8 vagas de gar. Fachada c/
10 metros, para uso residencial 

ou comercial! REF.: 05-3654

tERREnO c/ 4 cASAS 
APEnAS R$ 400 mIl 

Oportunidade! Otimo investi-
mento no Jabaquara.

Terreno 10x25. Próximo
ao comércio local, bom para 

renda.  REF.: 05-3656

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

ótImO SObRAdO
V. GUARAnI - R$ 395 mIl
2 dormitórios, terraço, sala, co-
zinha, lavabo, cozinha, quintal, 
vaga de gar, portão automatico, 
ótima localização. Aceita imóvel 
até R$ 200 mil como parte de 

pagamento.REF.: 06-3669

REFORmAdO bElÍSSImO  
APtO Só R$ 400 mIl 

Próximo ao Metrô Jabaquara, 
com 2 dormitórios, sala am-

pliada pelo terceiro dormitório, 
sala com sacada, cozinha 

planejada, vaga de gar, muito 
bem localizado. REF.:05-3659

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA -

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 dorms edícula

com banheiro -  Entrada lateral, área
de serviço/02 vagas = R$590 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 SAÚDE
2 dorms c/ AE´s, sala 2 ambs. c/ varanda,
cozinha planejada, 2 vagas. Impecável.

R$ 2.700,00.

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

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

Otima localização. R$ 2.400,00.

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$ 1.900,00

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 5437-0402

VILA GUARANI
R$ 400 MIL

Rua Maracá, 2 dorms,
1 ste. c/ AE, sala c/ varanda, 

cozinha c/ AE, WC social,
lavand, 2 vagas

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$ 920 MIL - 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. 

CASA TÉRREA
VILA GUARANI R$ 400 MIL

2 dorms, sala, cozinha,

WC, quintal, 1 vaga.

Pereciosa reforma

SOBRADO GEMINADO SEMI 
NOVO VL. GURANI R$ 500 MIL
110M2 ac, 3 dorms, 1 ste, 1 WC 

social, sala 2 ambs. c/ carpete de 
madeira, lavabo, cozinha, lavand, 

2 vagas. Oportunidade.

LOJA COMERCIAL 60 M²   
R$ 595 MIL

Salão com WC Parte de cima:

2 qtos, sala, coz, lavand.

Ótimo para renda
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•EDUCAÇÃO

Feira de orgânicos no Jabaquara 
terá estande com receitas e dicas

O público que costuma vi-
sitar a feira do “Projeto Bom 
Preço do Agricultor”, instalada 
ao lado do Terminal do Jaba-
quara, contará no próximo 
domingo, dia 1º, das 8 às 12 ho-
ras; e na quarta-feira, dia 04 de 
julho, das 10 às 14 horas, com 
uma programação diferente.

 A Coordenadoria de Desen-
volvimento dos Agronegó-
cios (CODEAGRO), vinculada 
à Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimen-
to, com o apoio da Prefei-
tura Regional do Jabaquara 
e da Cooperativa Nacional 
Agroindustrial (Coonagro), 
estará com o estande “Sau-
dável é Mais”, desenvolven-
do várias ações de segurança 
alimentar, agricultura e alimen-
tação saudável.

No local, segundo o coor-
denador da Codeagro, José 
Valverde, serão disponibiliza-
das publicações sobre orienta-
ções de consumo de alimentos 
saudáveis e dicas reaproveita-
mento de alimentos, sob orien-
tações das nutricionistas do 
Centro de Segurança Alimen-
tar e Nutricional Sustentável 
(CESANS). Além disso, a equi-
pe do Instituto de Cooperati-
vismo e Associativismo (ICA) 
estará no local, com a expo-
sição sobre hortas urbanas e 
periurbanas, proporcionando, 
ainda, informações sobre o 
plantio em pequenos espaços.

Valverde lembrou que ali-
mentar-se bem é mais que ter 
a “comida no prato”. Entretan-
to, saber a origem e qualidade 
desses alimentos é um direito 
da sociedade, e sob as orien-
tações do governador Márcio 

França e do secretário Fran-
cisco Sergio Ferreira Jardim, a 
equipe da CODEAGRO tem le-
vado à sociedade informações 
importantes sobre a temática. 
“Percebi a necessidade de de-
senvolver uma ação conjunta, 
considerando o público que 
transita pelo local”.

Visita
As sugestões para o pro-

jeto surgiram com a visita do 
coordenador José Valverde 
no domingo, dia 24 de junho, 
acompanhado por dirigen-
tes da Cooperativa Nacional 
Agroindustrial (Coonagro), ao 
espaço, e da Prefeita Regional 
do Jabaquara, Fátima Mar-
ques. “A feira tem um público 
consolidado, e é importante 
que possamos levar informa-
ções para a comunidade local. 
Desta forma, promover a cons-
cientização sobre manter uma 
alimentação saudável e com 
qualidade”.

Em média, os visitantes 
adquirem os produtos por um 

preço de 10 a 15% mais barato 
do que no mercado, pois a 
feira possibilita a compra dire-
tamente do produtor.

O “Projeto Bom Preço do 
Agricultor” articula ações que 
visem ao desenvolvimento da 
economia regional, agregando 
valor à pequena e média pro-
dução de hortifrutigranjeiros, 
bem como de produtos agro-
pecuários e agroindustriais, 
criando canais diretos de es-
coamento para esta produção.

Parceria
Atuar em parceria com a 

Prefeitura Regional do Jaba-
quara já é uma realidade da 
CODEAGRO, que por meio do 
CESANS já promove cursos 
sobre alimentação saudável, 
com enfoque para evitar o 
desperdício de alimentos e 
geração de renda. As ofi cinas 
acontecem uma sexta feira por 
mês com carga horária de qua-
tro horas, por turma. Em 2017, 
as atividades foram oferecidas 
para 122 pessoas.

Feira acontece no espaço 
existente na confl uência 

das ruas Dos Comerciários 
e Anita Costa, ao lado do 

terminal Jabaquara 

Divulgação/Codeagro

PROGRAMA

ÁGUA LEGAL
SABESP

O Programa Água Legal, uma iniciativa da Sabesp e do Governo do Estado 
de São Paulo, está levando água potável para 160 mil imóveis em áreas 
informais, garantindo mais saúde e dignidade a mais de 600 mil pessoas.

SABESP.  Água de qualidade tem nome.

Siga a Sabesp nas redes sociais.

Mais saúde

Mais cidadania

Mais dignidade

Água de qualidade é para todos.
Programa Agua Legal.
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