Dia da Pizza, 10 de julho:
as diferentes formas de
curtir boas pizzas pela região
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Saúde mental: atendimento comprometido?
Foto: Unifesp

O Centro de Atenção
Integrada à Saúde Mental
(CAISM) na Vila Mariana
recentemente teve sua
gestão alterada. Deixou
de ser administrado pela
Santa Casa de Misericórdia, que alegava falta de
recursos financeiros e dívidas, e passou a ser de responsabilidade da SPDM
- Associação Paulista para
o Desenvolvimento da
Medicina, e da Unifesp.
Mas, problemas têm sido
relatados por frequentadores e também há uma
Ação Civil Pública aberta
no Ministério Público do
Trabalho por conta de
denúncias de acordos trabalhistas prejudiciais aos
profissionais . Página 2

Eletropaulo promete menos interrupções
Essa semana, logo após randópolis. O bairro é alvo

obras, como a nova SubEs-

o jogo Brasil e México, na de constantes críticas de tação Vila Mariana e tem
Copa do Mundo da Rússia

moradores pelas interrup- planos para outros pro-

- Fifa 2018 - houve falta de

ções de fornecimento. A jetos que devem melho-

energia na região de Mi-

Eletropaulo está fazendo

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

VSB

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
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Copa do Mundo 2018
MOMENTOS FINAIS!
ESTAREMOS ABERTOS COM MUITA TORCIDA PARA AS
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Boa comida - Bom papo
Brahma Chopp gelado
Caipirinhas diversas
Outros drinks - Petiscos

NOVA PORÇÃO
CAMARÕES GIGANTES!!!

MÚSICA
AO VIVO
De quinta
a sábado,
a partir das 20h

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
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•SAÚDE

Nova gestão no Centro de Atenção
Integrada em Saúde Mental na
Vila Mariana é alvo de críticas
O portal UOL publicou,
essa semana, uma matéria
apontando diversos problemas no processo de transição
na administração do Centro de
Atenção Integrada de Saúde
Mental, na Vila Mariana. O
CAISM era administrado, até
fevereiro, pela Santa Casa de
Misericórdia que, alegando
dívidas e alto valor, devolveu
a unidade à Secretaria de Estado da Saúde.
Desde 1 de março, a unidade passou a ser gerenciada de
forma tripartite pela própria
secretaria, Unifesp e a SPDM
- Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina. De acordo com a reportagem, que ouviu pacientes,
o atendimento deixou de ser
feito com a mesma frequência
e qualidade, chegando a insinuar uma tentativa de suicídio
que teria sido motivada pela
falta de consultas.
A matéria ainda cita problemas trabalhistas com a
demissão de médicos e outros
profissionais, com acordos
feitos de forma a prejudicar os
funcionários. Ainda de acordo
com o portal, foi feita uma
denúncia ao Ministério Público
do Trabalho, que abriu Ação
Civil Pública para apurar responsabilidades. A procuradora
regional do trabalho, na ação,
avalia que “está plenamente
comprovada a fraude”.
Unifesp
A Unifesp divulgou texto,
após publicação da matéria

Foto: Unifesp

do portal UOL, em que afirma que o objetivo, em longo
prazo, é o de tornar o CAISM/
Unifesp um Centro de Excelência em Saúde Mental,
com assistência de qualidade,
integrada à Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS), do Ministério da Saúde, assim como o
desenvolvimento de pesquisa
a partir dos projetos convergentes da Universidade. Os
usuários são encaminhados
por meio de marcação prévia da consulta, utilizando-se
a Central de Regulação de
Ofertas e Serviços de Saúde
(sistema CROSS).
Marcelo Feijó de Mello,
docente do Departamento de
Psiquiatria da Escola Paulista
de Medicina (EPM/Unifesp)
e coordenador do CAISM/
Unifesp, explica que alguns
setores do centro, como o
pronto-socorro, foram reformados, visando à melhoria no
atendimento. Além disso, os
proﬁssionais da saúde passam
por constantes processos de

•BELEZA

Unhas: sinal de
cuidado e saúde
Ovaladas, quadradas, pontiagudas, curtas, alongadas... Coloridas ou simplesmente
bem tratadas, as unhas
merecem cuidado para
demonstrar que você se
cuida e se ama. Unhas
bem bonitas representam cuidados com a saúde e amor próprio.
Vale ressaltar, inclusive, que a não higienização constante (lavar
as mãos e limpar bem
as unhas), a não hidratação (uso
de cremes adequados) e o corte
incorreto podem efetivamente
causar problemas de saúde
como micoses, unhas fracas
ou encravadas. Sem falar na
transmissão de doenças graves,
quando se recorre a aparelhos
não esterilizados.
Aqui na Cut&Color levamos
muito a sério todo esse processo. E o inverno também é tempo
de cuidar bem das unhas das
mãos e dos pés. Não é porque
se usam mais calçados fechados
e meias que os pés não precisam de atenção - aliás, umidade
pode ser uma das causas para
micoses, problema sério e que
para muitas pessoas se prolonga por anos.
Agora, a beleza das unhas
também destaca a pessoa no
ambiente, não é verdade? A escolha das cores também indica
muito sobre a personalidade e o
estilo de quem as escolhe.
Para quem curte seguir as
tendências, agora no inverno a
aposta são os tons amendoados
e marrons - inclusive metalizados, que continuam com força
total.
Os nudes continuam em alta:
garantem charme e uma postu-

Sr. Empresário,
Conheça a Ameplan Saúde!

capacitação. Houve também
uma mudança de conduta
em relação ao cuidado com
os pacientes. “Atuamos com
atendimento multidisciplinar, buscando proporcionar a
cada indivíduo o tratamento
adequado para o seu caso”. A
consequência disso é a redução no tempo de internação
dos pacientes.
O CAISM/Unifesp realiza,
mensalmente, cerca de 900
consultas no pronto-socorro,
2.500 nos ambulatórios e 44
no hospital-dia. A taxa de ocupação dos leitos é de 85%, e o
tempo de permanência médio
na internação é de cerca de
30 dias. “Os ambulatórios do
Hospital São Paulo passaram
para o CAISM/Unifesp nas últimas semanas e a tendência é a
de que esses números aumentem nos próximos meses”,
completa o docente.
O endereço do CAISM é
Rua Major Maragliano, 241 –
Vila Mariana. O telefone é o
(11) 3466-2170 (24h).

Empresa especializada da sua região,
para cuidar da saúde da sua equipe.

Hospital Infantil e Maternidade Vida’s
- Pronto Socorro Infantil e Maternidade
- UTI Pediátrica e Neo Natal
- Centro Cirúrgico e Obstétrico
- Exames Diagnósticos complementares

Hospital Vida’s Alta Complexidade
- Pronto Socorro Adulto e Ortopédico
- UTI Adulto e Coronariana
- Centro Cirúrgico, Hemodinâmica
e Centro Avançado de Oncologia
- Tomograﬁa e Ressonância Magnética

Ambulatório de Especialidades

- Consultas com hora marcada nas mais variadas
especialidades médicas clínicas e cirúrgicas

E mais: Plano Odontológico sem carência.
Descontos na Drogaria São Paulo e Drogasil.
Ampla Rede Credenciada.

Tel.: 3321-9744 - WhatsApp: 99849-3547

Saúde e Estética
Odontologia

Cuidadores

CUIDADORES
DE IDOSOS

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

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

4113-1838
9.9543-4748

ra marcante a partir da ideia de
que “menos é mais”.
Para fãs de tons vermelhos,
carmim, vinho e aquele bordô
intenso, quase preto, estão
fazendo sucesso. Mas, vale
lembrar que o vermelho paixão,
aberto e tradicional, também
está com seu espaço garantido
porque está em várias roupas
e sapatos da coleção Outono
Inverno 2018.
Há quem prefira também
unhas respirando, com apenas
um brilho e aquele aspecto limpo e bem cuidado.
Qual é o seu estilo? Venha
cuidar de suas unhas aqui com
a gente. Nossa equipe está preparada para te ouvir!

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!

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:

www.cuidadoresdavida.com.br

Casas de repouso

TRÊS CORAÇÕES

CASA DE REPOUSO

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

/jornalspzonasul/

-Serviço
Enfermagem
Permanente
diferenciado
-de
Assistência
Médica
assistência
-com
Nutricionista
um simples
-toque
Fisioterapia
( opcional)
de botão

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição
e Jabaquara do metrô)

- Vagas para
ambos os sexos
- Hospedagem
definitiva ou periódica

Fone: 5017-8320
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Medicina também se aprende na
escola? Thiago acredita que sim
Enquanto aguardava o sinal
indicando o ﬁnal da aula tocar,
Thiago Rodrigues Cavole sentia
aquela alegria típica de toda
criança ou adolescente - “O
que será que vai ter de almoço?
Será que o professor vai liberar
um pouco antes do horário? E
a Lica, vai mandar todo mundo
voltar pra sala com aquele tom
ﬁrme e alto, mas escondendo
aquele sorriso que todo mundo
já conhece? ” Essas memórias
isoladas e saborosas de corredor, o atual estudante de
medicina, com especialização
em Genética, guarda ao lado de
suas avaliações sobre os anos
que passou na Escola Nossa
Senhora das Graças.
“Acho que fatos e casos
isolados não foram tão importantes quanto o conjunto dos
anos vividos lá. Cresci em uma
escola que muito mais do que
ensinar, me educou, me moldou
dia após dia com lições sobre
escolhas”, diz o médico residente em Genética Médica no
Hospital São Paulo . “Escolhas
entre o certo e o errado, justo
e injusto, respeito ao próximo,
empatia e compaixão. Creio
que foi o ambiente necessário
dentro do caráter multifatorial
da formação da consciência de
uma criança/jovem para que
houvesse uma tendência a ser
alguém correto”, conclui.
“O grande desaﬁo de uma
instituição de ensino está justamente em conquistar um
equilíbrio entre o que acontece
em sala de aula e fora dela, entre
as mais diferentes disciplinas. Só
assim cada aluno vai encontrar

Acervo pessoal
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anos

ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Para o médico residente Thiago Cavole, é nos anos escolares que
podemos aprender sobre respeito ao próximo, empatia e compaixão
seu próprio caminho, descobrir
sua vocação, potencializar seus
talentos”, avalia Eliane Kattur
Nieman Mello, diretora pedagógica da Escola Nossa Senhora
das Graças que, esse ano, está
celebrando seus 60 anos e convidando alunos a relatar suas
histórias, resgatar lembranças.
Eliane é a Lica, de quem
o médico residente fala com
tanto carinho. Thiago estudou
lá desde os cinco anos de idade - de 1996 a 2008, quando
concluiu o Ensino Médio, aos 17
anos. Depois, trocou os longos
anos no Jabaquara por outro
estado, até: cursaria medicina
na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (FURG). Hoje, aos
26, prestes a concluir a residência médica, mantém contato
frequente com a escola onde
passou a maior parte dos seus
anos, aprendendo.

“Medicina ou qualquer outra proﬁssão que o estudante
decide seguir não se aprende
ainda nos anos escolares. Mas,
aqui, entendemos educação
como um elemento de formação pessoal, através de responsabilidades. Nossos alunos
devem compreender os direitos
e deveres da pessoa humana, do
cidadão, da família e da comunidade”, conclui.
A Escola foi criada ainda em
1958, quando o bairro estava
em formação. Atualmente, é
uma das escolas particulares
não confessionais mais antigas
em toda a capital paulista. Na
celebração de suas seis décadas de existência, também
está desenvolvendo um trabalho de resgate da história do
bairro, da própria escola e da
comunidade
no Jabaquara.

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

FAZENDOOMELHORPARAOSNOSSOSFILHOS
EDUCAÇÃOINFANTIL
FUNDAMENTAL
ENSINOMÉDIO
INTEGRAL

PraçaBarãodeAngra,91
CidadeVargas-SãoPaulo-SP
Tel.:(11)5588.4488
www.ensg.com.br

EscolaNossaSenhoradasGraças-ENSG
@escolaensg
/escolaensg

PÁG.
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•GASTRONOMIA

Há muitas (e deliciosas) maneiras de
comemorar o Dia da Pizza na região
Terça, 10 de julho, celebra-se o Dia da Pizza! Mais um
motivo para se deliciar com
essa delícia que os moradores
da capital paulista diﬁcilmente
recusam.
Mas, de qual pizza estamos falando? Tem pizza no
forno a lenha, pizza no forno
elétrico. Tem pizza em fatia,
pizza de padaria, pizza bar, pizza em salão familiar, pizza rodízio. E, claro, pizza delivery.
No próprio dia 10, algumas
pizzarias fazem promoções. É
o caso da 1900 Pizzeria, uma
das mais tradicionais da região, com história que começou em grande salão histórico
na Vila Mariana. O ambiente
familiar impera até hoje nessa
que se tornou uma rede de
pizzarias. A massa é leve, os
sabores são bem originais, os
ingredientes de primeira.

Neste ano, o Dia da Pizza
será celebrado em dose dupla: dias 10 e 11. com desconto
de 50% em todas as pizzas, a
partir das 17h. Vale para salão,
delivery e vale pizza e ainda
podem ser comprados vales
pizza pelo aplicativo da rede
para uso até o ﬁnal de agosto.Mas a promoção, é bom
alertar, não é cumulativa com
outros cupons e vales. Fica na
Rua Estado de Israel, 240 - Vila
Mariana. Telefone: 5575-1900.
Também outro imenso
salão vai oferecer desconto
no dia 10 de julho. A Charles
Pizzaria vai oferecer 20% de
desconto no valor do rodízio.
Ali, são mais de 60 sabores e
ainda estão inclusas porções
de filé de coxa, frango desossado grelhado, bolinho de
bacalhau, pastéis de queijo,
polenta e batata frita.

Vale só no dia 10 de julho,
das 18h às 23h, e é preciso
fazer o download do voucher
pelo site charlespizzaria.com.
brFica na Avenida José Maria
Whitaker, 1785. Planalto Paulista. Telefone: 5581-2666.
Outra pedida pra lá de
tradicional é a redonda feita
no forno elétrico da Chaplin
Restaurante e Pizzaria (foto).

PADARIA DELÍCIAS DO MOINHO
VENHA CONHECER O NOVO ESPAÇO DA
PADARIA MAIS CHARMOSA E GOSTOSA
DA REGIÃO, COM MUITO MAIS
VARIEDADE DE PÃES E CONFEITARIA

CONHEÇA NOSSO BUFFET :

OFERECEMOS TAMBÉM:

♦ Café da manhã
♦ Almoço
♦ Lanches de metro
♦ Sopas

ENCOMENDAS PARA:

♦ Festas; eventos e coffee break
www.facebook.com/DeliciasdoMoinho

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

www.instagram.com/deliciasdomoinho
deliciasdomoinho@terra.com.br

Rua Afonso Celso, 1554 – V.Mariana

Telefone: 5594-0092

AMPLO
AGORA COM
ENTO E
ESTACIONAM
!!!
MANOBRISTA

O fato de ser feita em forno
elétrico garante uma crocância diferente das pizzas
feitas em forno a lenha - vale
muito conferir, até porque há
sabores bem diferentes no
cardápio da casa, que existe
desde 1964.
Preço tão delicioso quanto
a pizza é especialidade do Puleiro Galeteria e Pizzaria, que
tem rodízio de pizzas todas as
noites, a partir das 18h. São
mais de 50 sabore salgados,
outros oito doces, para serem
saboreados à vontade pela
clientela, quentinhas, conforme as demandas da mesa. A
Casa ﬁca na Rua Domingos de
Moraes, 2147. Tel: 5082-2362
E a pizza em pedaço? Uma
das mais saborosas da região
é servida no balcão ou nas
mesas da Padaria Delícias do
Moinho. O cliente ainda pode
optar pela massa integral.
A padaria oferece também
serviço de delivery e faz tanto
pizzas salgadas quanto doces,
entre sabores tradicionais e
outos super originais. Fica na
Rua Afonso Celso 1554. Telefone: 5594-0092

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

15 ANOS! COMEMORE COM
PREÇOS BAIXOS, QUALIDADE
GRELHADO! BIFE ANCHO OU CHORIZO.
APROXIMADAMENTE 1KG. SERVE ATÉ 3 PESSOAS

R$ 54,9O/A PORÇÃO

BIFE DE CHORIZO ARGENTINO (IN NATURA)
-

R$ 43,9O/KG
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BIFE ANCHO URUGUAIO (IN NATURA)
-

R$ 43,9O/KG
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E MAIS!!! DE SEGUNDA A SEXTA, ESPETINHOS VÁRIOS SABORES SÓ R$

5,OO/CADA

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

Subestação Vila Mariana vai melhorar fornecimento
de energia em toda região, garante Eletropaulo
Dede o ano passado, está
em construção uma nova
subestação de fornecimento de
energia na Vila Mariana. Com investimento estimado em R$ 60
milhões, a nova estrutura deve
ﬁcar pronta em novembro e já
tem, segundo a empresa, 41% de
suas obras concluídas.
A nova subestação reforça a
conﬁabilidade do sistema elétrico e deve beneﬁciar cerca de 1
milhão de pessoas nos distritos
Vila Mariana, Moema e Ipiranga,
com melhoria signiﬁcativa direta, de acordo com a concessionária em bairros como Vila Clementino, Vila Nova Conceição,
Aclimação, Cambuci, Jardim da
Glória, Liberdade, Mooca, Vila
Monumento e Bela Vista. Só
na Vila Mariana, a nova estação
atende diretamente a cerca de
280 mil clientes.
No momento estão sendo
realizadas as obras civis para
conclusão da ediﬁcação de abrigo dos transformadores e do
sistema de captação e armazenamento de óleo desses equipamentos.
A obra vai contribuir para
um processo de redução das interrupções no fornecimento de
energia. A demanda por energia
nessa área do centro expandido
paulistano vem aumentando
nas últimas décadas com a evolução tecnológica, construção
de novos empreendimentos
residenciais e comerciais, além
de complexos hospitalares.
“A Eletropaulo está constantemente investindo para o
aumento da eﬁciência operacional, com o objetivo de melhor
atender nossos clientes”, diz
Charles Capdeville, diretor de

Engenharia da Eletropaulo.
Bairros vizinhos
São frequentes as queixas
de leitores do São Paulo Zona
Sul que vivem no vizinho distrito
da Saúde, em especial do bairro
Mirandópolis, relacionados a
interrupções de energia. Uma
delas ocorreu essa semana, logo
após a partida de futebol entre
Brasil e México.
De acordo com a Eletropaulo a SERRA
subestaçãoNEGRA
Vila Mariana
E
terá um impacto indireto nessa

região, pois aliviará a carga de
outras instalações na região.
Mas, a empresa ainda aponta
que haverá novas obras em 2019
que também terão impacto direto no fornecimento do bairro: a
LTS São Caetano/ Bandeirante e
a ETR Guido Aliberto.
A distribuidora ainda aﬁrma
que, no ano passado, aplicou
R$ 1 bilhão na modernização da
rede, o que teria contribuiído
para atingir um
Índice -deMG
SatisfaMONTE
SIÃO
ção com a Qualidade Percebida

COMPRAS E LAZER

PARATY/RJ
- DIAS 20 A 22/07/2018
Inesquecíveis dias nesta linda cidade que ainda preserva o nosso Brasil Colonial. Inclui: ônibus para turismo, ótima pousada, meia pensão, seguro viagem e
lindo passeio com melhor escuna de paraty (Bonzay), parando em várias ilhas,
com almoço a bordo. Saídas: 7h do Ipiranga e 7h30 do Largo do Cambuci.

Preço por pessoa em apto.duplo: R$ 880,00
que podem ser pagos em até 4x de R$ 220,00 ou à vista com desconto de 5%

MONTEIRO LOBATO - MANTIQUEIRA PAULISTA

DIA 21/07/2018 - SÁBADO

Visite essa cidade maravilhosa e sua história, sábado dia 21/07/18.
Inclui: ônibus par turismo, seguro viagem, lanche de bordo, guia local e
delicioso almoço.

Preço por pessoa: R$ 190,00 ou em 2 x R$100,00

Desde 1979 realizando
os seus sonhos!

as
Pede-me e te darei
a
nações por heranç
Salmos 2:8

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

(ISQP) de 74,9%, a redução de
25,4% na duração média (DEC) e
de 10% na frequência (FEC) de
interrupções no fornecimento
de energia elétrica em relação
ao ano anterior.
No primeiro trimestre de
2018, a Eletropaulo registrou os
melhores índices dos últimos 10
anos, com queda de 33% no DEC
e de 20% no FEC em relação ao
mesmo período do ano passado,
consolidando a tendência de
melhoria de seus indicadores
operacionais.
Impacto
No ano passado, as obras da
nova Subestação provocaram
interdições temporárias de trânsito em trechos de ruas como
Domingos de Moraes e Noé de
Azevedo, além de interrupção
também por poucos dias da
ciclovia local.
Mas, o maior impacto foi ambiental. Para execução do projeto foi necessária a supressão de
122 árvores exóticas, autorizada
pela Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente por meio de um
TCA (Termo de Compensação
Ambiental) que determinou a
preservação de 272 exemplares
arbóreos e plantio interno de
205 mudas de espécies nativas,
acompanhadas dos respectivos
tutores, que as auxiliam a crescer de maneira correta.
De acordo com a Prefeitura
Regional de Vila Mariana, “Todo
o planejamento foi pensado
para reduzir ao máximo o impacto”. Ainda de acordo com o
órgão municipal, as obras estão
sendo feitas em horários alternativos, seguindo orientação
da Prefeitura e CET e sem haver
interrupção de energia elétrica.

9 8193-2678

ana.perespet@gmail.com

12 ANOS DE
UPO
VIAGENS EM GR

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR

EM 2018 (AOS SÁBADOS)

01 de Setembro - Sábado
Expoﬂora - Festa Holandesa
das Flores em Holambra
Inclui: onibus executivo, lanche de bordo, ingresso
para a entrada - Expoflora, visita ao Campo das Flores.
Valor: R$ 139 à vista por pessoa ou 2 x R$ 74,00

15 de Setembro de 2018 - Sábado

CUNHA - SP

Inclui: Microônibus, lanche de bordo, almoço, passeios e city tour pontos principais da cidade, com
guia local, tempo livre para compras.
Valor: R$ 249 à vista por pessoa ou 2 x R$ 125,00

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
Fone: 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

Mensalidade
a partir de
R$ 691,00

• Infantil • Fundamental • Médio

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

PÁG.
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•SAÚDE

Ambulatório oferece
acupuntura nas mãos
O ambulatório de atendimento de acupuntura nas
mãos Koryo Sooji Chim está
em funcionamento todos os
sábados, das 9h às 12h.
Os atendimentos são feitos por alunos do nível avançado, com supervisão do professor Alexandre Gameiro.
Os interessados devem se

inscrever antecipadamente.
O paciente paga apenas
uma taxa de atendimento de
R$ 25.
O CEPAV – Centro de Estudos e Pesquisa Atitude de Viver – ﬁca no Largo Ana Rosa,
29, conjunto 102, na Vila Mariana. Informações pelo telefone 5083-8535.

•TRÂNSITO

CET fez alteração de
circulação em vias
de Americanópolis
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai alterar a circulação nas ruas Rio
Grande do Sul e Rio Grande
do Norte, que formarão um
binário com sentido único, na
região de Americanópolis, ,
desde o ﬁnal de junho.
Segundo a Companhia,
a medida visa a melhorar as
condições de segurança e
ﬂuidez no trânsito local.
Alterações - Binário
► Rua Rio Grande do Sul,
mão única de direção, no sentido da Rua Ernesto Vandick à
Rua Catarina Cavalieri;

•ACONTECE

•FÉRIAS

►Rua Rio Grande do Norte, Mão única de direção, no
sentido da Rua Catarina Cavalieri à Rua Ernesto Vandick;
A engenharia de campo da
CET vai acompanhar as alterações e orientar motoristas
e usuários sobre a mudança,
visando manter as condições
de segurança e fluidez do
tráfego.
Fale com a CET - Ligue
1188. Atende 24 horas por dia
para informações sobre trânsito, ocorrências, remoções,
reclamações e sugestões.

•COMUNIDADE

Férias no Sesc Vila Mariana tem música,
histórias e muitas brincadeiras
De 04 a 27 de julho, o Sesc
Vila Mariana, em clima de férias, convida os pais e crianças
de todas as idades para um
encontro entre brincadeiras,
música e histórias. A programação é gratuita e aberta a
todos os públicos.
Na atividade Histórias e
brincadeiras cantadas e sinalizadas, que acontece de
04 a 22 de julho, quartas e
domingos, as educadoras
Mirela Estelles e Amarilis Reto
propõem a aproximação de
surdos e ouvintes por meio
de histórias contadas nas duas
línguas oficiais do Brasil: o
português e a LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais). Nesta vivência, a rima, ritmo e outros
elementos são ampliados e
percebidos também pelos
olhos, enriquecendo o imaginário de todos.
Em Brinquedos Musicais,
que acontece de 03 a 27 de
julho, terça à sexta, as crianças podem aprender a construir instrumentos musicais �
como bexigofone, chocalhos,
corneta, entre outros - por
meio de materiais recicláveis
e reutilizáveis, vivenciando
diversas experiências sonoras.
Sobre Mirela Estelles
Mirela Estelles é educadora e contadora de histórias,
formada em Comunicação das
Artes do Corpo pela PUC-SP e
pós-graduada em Linguagens
da Arte no CEUMA, Centro
Universitário Maria Antônia,
cuja monografia teve como
tema “Reﬂexão sobre a prá-

Foto: Max Barulho - Divulgação

tica de Contar de Histórias”.
Desde 2003 atua como educadora e contadora de histórias
em escolas, livrarias, bibliotecas, museus e espaços culturais. É educadora formadora
do setor Educativo do Museu de Arte Moderna de São
Paulo desde 2009, responsável pelos programas Família
MAM e Escolas Parceiras.
Idealizadora e realizadora da
Semana da cultura tradicional
da infância e das narrações
simultâneas, em português
e libras (língua brasileira de
sinais), cuja pesquisa deu
origem às Histórias para Ver
e Ouvir.
Sobre Amarilis Reto
Amarilis Reto é professora
de surdos, intérprete e contadora de histórias graduada
em Pedagogia pela FMU e
Arte pela Belas Artes de São
Paulo e pós graduada em Linguagens da Arte pelo CEUMA.
Desde 2001 atua como professora na Escola para crianças
surdas Rio Branco. Também
participou como educadora
intérprete no programa Igual

Diferente do Museu de Arte
Moderna de São Paulo, integrante do grupo Corpozinalizante e das Histórias para Ver
e Ouvir.
Serviço:
Histórias e brincadeiras cantadas e sinalizadas
- Com Mirela Estelles e Amarilis Reto. De 04 a 22 de julho;
quartas às 14h; domingos às
11h. Local: Sala de Atividades
3. Classiﬁcação: Livre. Grátis
Brinquedos Musicais- De
03 a 27 de julho, terça à sexta,
das 10h00 às 12h00 (exceto
10/7). Local: Praça de Eventos
(capacidade: 300 lugares).
Classiﬁcação: Livre. Grátis.
Parkour
Outra atração, em julho,
será a instalação de Parkour.
De 01 a 29 de julho, haverá
instalação e oficinas com a
temática, e criando novas
experiências com a família e
amigos. Todas as atividades
ocorrem gratuitamente na
Praça de Eventos da unidade.
O Sesc Vila Mariana fica
na Rua Pelotas, 141. Telefone:
5080-3000.

Prefeitura divulga novas •CULTURA
datas de audiências
Música, foto e poesia dão o tom em
regionais para debater
novo show de Guilherme Vazquez
Orçamento 2019
As datas das audiências
públicas para a discussão da
Lei Orçamentária Anual de
2019 (LOA 2019) nas 32 Prefeituras Regionais inicialmente
anunciadas precisaram ser
modiﬁcadas porque o Projeto
de Lei 167/2018, que trata das
diretrizes orçamentárias para
o exercício de 2019, prevê
a divulgação das datas das
audiências públicas, no Diário
Oﬁcial do Município e na página oﬁcial da Prefeitura, com
um prazo mínimo de dez dias,
o que acabou não ocorrendo.
Ontem, a Secretaria Municipal da Fazenda de São
Paulo promove, neste mês
de julho, audiências públicas
nas 32 Prefeituras Regionais
para a discussão da Lei Orçamentária Anual de 2019 (LOA
2019).
As audiências são importantes porque representam
um caminho para a sociedade
civil contribuir para a deﬁnição de prioridades na região
onde mora, trabalha e estuda, com a apresentação de
suas demandas à Prefeitura.
O novo calendário com as

datas das audiências públicas
foi publicado na quarta-feira
(4) na página 19 do Diário
Oﬁcial do Município.
Após as audiências públicas, a proposta orçamentária
será elaborada juntamente
com as demais Secretarias e
enviada à Câmara Municipal
até o dia 30 de setembro, prazo deﬁnido pela Lei Orgânica
do Munícipio.
Conﬁra as datas das audiências na região:
Jabaquara: segunda-feira,
16 de julho, 19h. Locai: auditório da Prefeitura Regional
do Jabaquara; Avenida Engenheiro Armando de Arruda
Pereira, 2314.
Santo Amaro: Sexta-feira,
20/jul, às 19h. Local: Auditório
da Prefeitura Regional de
Santo Amaro, à Praça Floriano
Peixoto, 54
Ipiranga: sexta-feira, 20
de julho, 19h. Local: CEU Meninos - Rua Barbinos, s/n
Vila Mariana: quinta-feira,
26 de julho, 18h. Local: auditório do SENAI - Rua Gandavo, 550 (esquina com Rua dos
Otonis).

Cantor, violonista, compositor, poeta, fotógrafo. Todo
o universo cultivado e vivido
pelo multiartista Guilherme
Vazquez chega a São Paulo
para temporada de shows em
julho no Teatro Viga durante
todos os ﬁnais de semana de
6 a 28, às 21h.
Trata-se da estreia do show
do álbum Doze Poses que ganha os palcos um ano após seu
lançamento. O disco, pensando com cuidado para ser uma
experiência física em plena era
streaming, é mais do que audição: o encarte é um verdadeiro
livro com as letras das canções
em formato estético poético e
estilizado e traz uma coleção
de auto retratos de Vazquez.
Além das letras das canções, o disco traz quatro poesias de autoria de Vazquez
originalmente lançadas em
seu livro Eron Nicodemus
(2015), obra poética com prefácio assinado por Mario Conte e apresentação de Regina
Machado.
O nome Doze Poses justamente faz o elo de ligação do
trabalho de Vazquez e indica
seu flerte com a fotografia
e remete à quantidade de
poses dos filmes de fotos
analógicas.
No repertório do show
canções como História de Pescador, Quando o Circo Chegar,
Só Por Hoje e Sangue e Cachaça, encharcadas de samba,
jazz, bossa, baião, a força da
música percussiva africana,
entre outros temperos musicais que esse paulista de
Guarulhos tratou de inventar.
Faz parte ainda do espetáculo uma exposição composta
por doze fotografias de autoria de Vazquez e cada uma
complementa a apreciação de

Foto: Divulgação

uma determinada canção de
Doze Poses e por tudo isso o
show deve agradar os amantes da literatura, música e foto.
Sobre Guilherme Vazquez
Guilherme Vazquez abraça a diversidade de expressões artísticas para alcançar
a beleza em suas produções.
Graduado pelo Instituto de Física da USP (Universidade de
São Paulo), o artista transita
com desenvoltura por vários
caminhos, somando poesia,
fotografia e teatro, em um
trabalho coeso e de expressiva marca autoral.
Em 2007, atuou como cantor e ator em Noturno, espetáculo musical escrito por
Oswaldo Montenegro e dirigido pelo irmão do autor, Deto
Montenegro. No mesmo ano,
Vazquez começou o trabalho
com o então Grupo Caravana
— atualmente, Caravançará,
termo que, entre outros significados, pode ser entendido como mistura, nada mais
apropriado para traduzir a fusão de sonoridades proposta
pelos componentes.
Sempre atuando em frentes diversas, Vazquez formou,
em 2010, o trio Casaforte. Dedicada a promover o diálogo

entre a MPB e standards do
jazz, a formação marcou presença no circuito paulistano
de bares como o Ton Ton Jazz
e o extinto Das Syndcat.
Inquieto, Vazquez iniciou
os estudos de fotografia no
DRC - Centro de Treinamento
Especializado em Computação Gráﬁca por entender que
seria interessante explorar a
interação entre imagens, palavras e melodias, algo que teria
destaque em suas produções
a partir de então.
Serviço
Guilherme Vazquez em
Doze Poses
Quando: Dias 06, 13, 21 e
28 de julho. Horário: 21h.
Local: -Teatro Viga - Rua
Capote Valente, 1323 - Pinheiros - a 300 metros do Metrô
Sumaré. Estacionamento: É
possível estacionar na própria
rua do teatro
Ingressos online no Sympla: bit.ly/teatro-vigaIngresso
na bilheteria do teatro: 1 hora
antes do show.. Entrada: R$50
(inteira) e R$25 (meia) - Promoções irão garantir pacotes
especiais, consulte o site do
evento. Mais em guilhermevazquez.com.br
Classiﬁcação: Livre.

Palestra aborda Fé,
na Ana Rosa

No dia 14, às 10h, a terapeuta comportamental Luci Gameiro vai comandar a palestra
sobre a Fé, no Atitude de Viver.
Palestrante motivacional, Luci
é também colaboradora do
programa Você Bonita da TV
Gazeta há mais de cinco anos.
Para participar do encontro,
basta doar dois quilos de alimento não perecível na entrada. O Atitude de Viver ﬁca no
Largo Ana Rosa, 29, conjunto
102, ao lado da estação Ana
Rosa do metrô. Inf.: 5083-8535.
Site: atitudedeviver.com.br.

Bebida? Busque
ajuda do AA

O Grupo São Judas do AA
promove reuniões de segunda
à sextas-feira, às 20h, sábados, domingos e feriados, às
18h. Tem sede na Av. Jabaquara, 2876- conj. 2, bem próximo
à Estação São Judas.

Cata Bagulho na
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Mariana realiza no sábado, dia 07 de
julho, Operação Cata Bagulho
na região da Vila Mariana. As
equipes percorrerão as ruas
contidas no pentágono formado pelas seguintes vias: Av.
Pedro Alvares Cabral, Av. 23
de Maio, Rua Brigadeiro Luis
Antonio, Av. Bernardino de
Campos, Av. Paulista . É possível colocar na calçada, para
coleta, materiais inservíveis
como móveis velhos, eletrodomésticos, madeiras e metal
sejam depositados em vias
públicas, córregos e terrenos
baldios. Os materiais inservíveis devem ser colocados
na frente da residência antes
das 7h do dia da ação. Não é
permitido deixar o material na
rua na noite anterior.

Cata Bagulho no
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara
realiza neste sábado, 07 de
julho, a partir das 7h, Cata Bagulho na região do Jabaquara. As equipes percorrerão
diversas vias dos bairros Vila
do Encontro e Vila Fachini. O
morador pode consultar os
dias em que o cata-bagulho
irá passar em seu endereço
pelo site: https:https://goo.
gl/B7myN9. O Cata-Bagulho
recolhe madeiras, móveis
velhos, eletrodomésticos quebrados, pneus, garrafas, colchões, entre outros materiais,
desde que colocados pela
manhã (antes das 7h).

Precisa conversar?
Ligue Samaritanos

Se você quer conversar, se
quer um amigo, quer desabafar, compartilhar uma alegria,
ser ouvido sem ser julgado,
com sigilo absoluto, atenção
e respeito, ligue para o Samaritanos: 3288- 4111.

Casa das Rosas
tem atividade para
crianças até 3 anos

A Casa das Rosas vai promover uma Observação Poética em Família, atividade
destinada aos pequeninos:
crianças de até 3 anos, acompanhadas dos pais/familiares.
Será no domingo, 22 de julho
de 2018, das 15h às 16h, mas há
apenas 15 vagas e é preciso se
inscrever antecipadamente,
pela internet. No espaço do
museu, as crianças vão interagir, em grupo, com livros de
pano e brinquedos educativos
e, a partir da observação desse momento de convívio, seus
familiares farão um exercício
poético criativo.Inscrições
pelo e-mail educativo@casadasrosas.org.br ou presencialmente na recepção da Casa
das Rosas, que fica na Av.
Paulista, 37. Inf: 3285-6986 .
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CLASSIFICADOS
LOCAÇÃO

VENDA
ExcElEntE apartamEnto
no litoral r$ 455 mil
Ampla sala, cozinha com gás encanado,
área de serviço com banheiro.
02 quartos com armários embutidos, banheiro social.
Andar alto/vista livre/Prédio com salão de festas.
Garagem coletiva suficiente.
Próximo a farmácias, bancos, supermercados e restaurante.
Aceita se apto em São Paulo com 02 quartos, podendo ser de
maior valor, nos seguintes bairros: - Higienópolis - PerdizesPacaembu (São Paulo)- Campos Elíseos- Vila Mariana
Contato (13) 9 8811-7766 Ricardo

caSa DE FUnDo planalto pta.
SUbLOCO SALA
500m mEtrÔ S. JUDaS
VAZiA Em CLíNiCA
al. UBiatÁS, 507 - r$ 750,00
DE SAúDE
Quarto, sala, cozinha, depósito,
1 gar. coberta, terraço
mULtiDiSCiPLiNAr
FonES: 5677-1824
Localizada a 50m
99818-5437 após 20hs.
do metrô saúde.
Com recepcionista,
SÃO PAULO
sala de espera.
ZONA SUL
Entrar em contato
com Eliane cel/
5072-2020
whatsapp 98378-1830.

Onix Imóveis

ótImO SObRAdO
V. GUARAnI - R$ 395 mIl
2 dormitórios, terraço, sala, cozinha, lavabo, cozinha, quintal,
vaga de gar, portão automatico,
ótima localização. Aceita imóvel
até R$ 200 mil como parte de
pagamento.REF.: 06-3669

tERREnO c/cASA
téRREA R$ 650 mIl

Jabaquara, excelente
localização,
REFORMADO,
ótImO SObRAdO
amplo dormitório com
VIlA GUARAnI
armário, sala 2 ambientes,
R$ 530 mIl - mEtRô
cozinha americana,
Bem próx. ao Metrô .2 dormitórios , + 2 dormitórios na banheiro, área de serviço
parte de baixo, sala, coz, 2 e garagem. Adeus aluguel!
banhs, quarto de emp. e 2
REF.: 05-3640
vagas de gar. REF.: 05-3412

Próximo ao Metrô Jabaquara,
com 2 dormitórios, sala ampliada pelo terceiro dormitório,
sala com sacada, cozinha
planejada, vaga de gar, muito
bem localizado. REF.:05-3659
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3 dorms, suíte, AE´s, sala para
2 ambs, copa coz. ampla, banhs, 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

As matérias assinadas e / ou em quadro
caracterizam artigos ou publicidade,
e não necessariamente expressam a
opnião deste jornal

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403
Distribuído gratuitamente
às sextas feiras em dezenas de
bairros dos distritos oficiais de
Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,
Cursino e Ipiranga.

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

5588-3366/5588-4423

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

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

bElO SObRAdO
cASA téRREA – cIdAdE
bElÍSSImA cASA PROx. cASA téRREA PRóx.
OPORtUnIdAdE
mEtRO Só R$ 680 mIl
R$ 750 mIl VARGAS R$ 830 mIl
APtO Só R$ 240 mIl mEtRô JAbAqUARA Oportunidade, muito bem loca- REFORmAdO
Metrô Jabaquara/cidade Vargas, Terreno com 13 de frente e
R$ 1.250 mIl
lizado com 3 dormitórios, sala, 3 dorms, 2 stes, 2 salas, lavabo, 480 m2 , 3 DORMITÓRIOS,
mEtRô
ERA R$ 1.400 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.

REFORmAdO bElÍSSImO
APtO Só R$ 400 mIl

S.PAULO ZONA SUL

cozinha, quintal, terraço com
churrasqueira, jardim e duas coz. c/ arms, dep. emp, qtal. c/
vagas de garagem. URGENTE churrasc. e forno, 3 vagas c/ portão
automático. REF: 11-3581
REF : 02-3610

SALA, cozinha, lavanderia
, quintal, edícula , piscina e
5 vagas de gar. Localização
privilegiada. REF.: 09-3038

Só $ 238 mIl-APtO bOcA cASA téRREA – VIlA StA
dO mEtRô cOncEIçãO cAtARInA R$ 460 mIl

tERREnO dE 640 m2
mEtRô JAbAqUARA
R$ 1.180 mIl

(Conj.ITAÚ) 1 dormitório, sala 2 dormitórios, sala de estar,
, cozinha, banheiro, não tem jantar, cozinha, quarto de emgaragem, muito bem localipregada, lavanderia, quintal ,
zado. Condomínio baixo ( só 6 vagas de garagem , terreno
R$ 150,00). Òtimo negócio e
de 10 x 25. Oportunidade .
investimento!. REF.: 12-3528
REF.: 10-1181

SObRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRô cOncEIçãO
R$ 440 mIl

APtO mEtRô
APtO 3 dORmS mEtRô
JAbAqUARA R$ 685 mIl JAbAqUARA R$ 400 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

REFORMADO, com 3 dorms
3 dorms, sendo uma suíte,
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha sala 2 ambientes com sacada,
com Arms, lavand, ensolara- cozinha com armários, lazer
do, lazer completo e garagem
com piscina, play ground,
para 2 autos. Òtimo custo
salão de festas etc. Oportunibenefício. REF.:71-3072
dade única. REF.: 07-3184

SOBRADO - JABAQUARA EXCELENTE SOBRADO
R$ 550 MIL
V. GUARANI R$ 850 mIl
3 dorms, suíte, arms, 2 salas

3 suítes,sala grande, coz.

cASA téRREA PRóx.
mEtRô cOncEIçãO/
JAbAqUARA - R$ 800 mIl

planejada, repleto de arms, 3 dormitórios, sala, coz, banh,
A duas quadras do Metrô, Excel. lo- modernas, terraço fechado
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala em vidro, acabto. refinado, lav, escritório, lav, qtal c/ churr, 200 qtal, 5 vagas de carro, ótimo
ampla, copa, coz, vaga p/ vários qtal, area verde nos fundos, m2 de AU,2 vgs de automóvel, terreno de 10x30. Nos fundos
autos, enorme qtal. Oportunidade coz. planejada, dep. emp. e belíssimo acabamento em rua sobrado de 2 dorm., fachada
2 vagas gar. REF 03-3448
tranquila. REF.: 93-3124
p/ investimento! REF.: 08-3534
com jardim. Ref 83-3071

SObRAdO nA bOcA
APtO mEtRô
APTO “REFORMADO”
SObRAdO dE VIlA
cASA téRREA POR
cASA téRREA
APtO PROx. mEtRô APARtAmEntO AO lAdO
SObRAdO JAbAqUARA/
APtO JAbAqUARA
dO mEtRO cOncEIçAO JAbAqUARA Só R$ 280 mIl dO mEtRô JAbAqUARA R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE
cIdAdE VARGAS
Só R$ 350 mIl
V. GUARAnI R$ 420 mIl JABAQUARA R$ 480 mIl R$ 375 mIl V. GUARAnI
R$ 380 mIl
Só R$ 650 mIl
Otimo apto com 2 dormitórios, 2 dormitórios, sala, cozinha,
03 dormitórios, suíte, todos 2 casas térreas gêmeas, valor p/
Muito bonito, 2 dormitórios, Apartamento com 67m2 de área
R$ 560 mIl
R$ 1.500 mIl
2 dormitórios c/ arms, sala

3 dorms + 2 dorms (piso inferior), 2 ambs, coz. com arms, AS, Em frente ao Pão de Açucar, suíte com armários, terraço,
sala 2 ambientes, cozinha
coz, sala ampla 2 ambs, lavand, vaga de gar, playground, salão com 3 dorms, arms, sala 2
8 vagas de gar. Fachada c/
de festas, portaria 24 horas, ambs, coz, dep. emp, 98m2, com armarios, quintal, area de
serviço, garagem com portão
gar, bem localizado, ótimo
10 metros, para uso residencial prox. comercio e mercados.
automatico. REF.: 04-3634
investimento! REF.:05-3653
ou comercial! REF.: 05-3654
REF.: 05-3512

tERREnO c/ 4 cASAS APtO 7mIn. A Pé dO mEtRô SObRAdO VIlA GUARAnI
APEnAS R$ 400 mIl
JAbAqUARA R$ 300 mIl R$ 530 mIl (Só EStE mêS)

Oportunidade! Otimo investimento no Jabaquara.
Terreno 10x25. Próximo
ao comércio local, bom para
renda. REF.: 05-3656

Area de 60 m2, com 2
dormitórios, sala 2 ambientes,
cozinha, armários, vaga
de garagem, condomínio
baixo, otima localização,
oportunidade. REF.: 05-2946

bElA cASA téRREA
R$ 470 mIl - mEtRô
JAbAqUARA

APtO bOcA dO mEtRô
cOncEIçãO (bcO ItAú)
Só R$ 340 mIl

Bairro residencial, casa aconche- 2 dormitórios, armários, sala
gante,2 dorms, banh, sala, coz, 2 ambientes, cozinha com
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas armários, reformado, condoe jardim. Muito bem localizado! mínio R$ 250,00. Muito bom
negócio. REF.: 05-3651
Fácil acesso! REF. 05-3065

Lindo sobrado, prox. Metrô
Jabaquara, com 3 dorms, ste,
armário, sala com 2 ambs, escritório, 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

útil, 2 dormitórios + escritório,
armários, sala 2 ambientes,
cozinha planejada, área de
serviço, garagem. REF.:12-3587

APtO 3 dORm.
mEtRô JAbAqUARA
Só R$ 310 mIl

Belíssimo imóvel c/ 3 dorms, sendo 1 suite, sala 2 ambien- lavanderia e 3 vagas de garaste, arms, 2 salas, coz. planej,
tes com sacada, cozinha,
SALA DE TV, dep. emp, lavand, lavanderia , banheiros, vaga gem. Ótimo terreno muito bem
quintal com churr, e 2 vagas
de garagem e lazer. Preço localizado, oportunidade para
investimento. REF.: 02-2963
de gar. Ref 10-3460
de ocasião. Ref .:07-3525

lIndO APtO REFORmAdO
AO lAdO mEtRô
R$ 600 mIl

APtO JAbAqUARA
R$ 400 mIl

Próx. metrô, EXCELENTE
Otimo apto com 2 dormitórios, LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SUsendo 1 suite, sala 2 ambs ÍTE, repleto de arms, sala c/
com sacada, cozinha, lavand, sacada, cozinha americana c/
banheiros, vaga de gar. e lazer. ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar.
Preço de ocasião. Ref .:09-3556 para auto. REF.: 07-3318

3 dormitorios com armarios,
sala para 2 ambientes,
cozinha com armários
APtO REFORmAdO
APtO 3 dORmItóRIOS embutidos, vaga de garagem, PtO PAUlIStA/ ExcEl.
ExcElEntE APtO
bOcA mEtRô
cASA téRREA
JAbAqUARA R$ 315 mIl mEtRO JAbAqUARA
condominio baixo,
2
Terreno de 750 m , casa c/ 3 cOncEIçãO R$ 360 mIl
Próx. do Metrô Jabaquara,
R$ 450 mIl
Salão
de
festas,
play
g,
dormitórios , sala , copa, coz, Ao lado Metrô, 2 dorms, sala
com 2 dorms, arms, coz. com Imóvel amplo com 86m2 AU
lavand, 7 vagas de garagem. 2 ambientes, cozinha , banheiportaria 24 horas,
arms, sala 2 ambs, sacada, 2
, sala ampla 2 ambientes,
Aceita imóvel casa ou apto. ros e garagem. Oportunidade,
banheiros e gar. demarcada,
cozinha com armarios, 2
etc. Oportunidade.
“URGENTE” Otima oportuni- tudo próximo comércio local
cond. com lazer total.Portaria banheiros e garagem. Ótima
REF.:
11-3272
dade. Ref 09- 2622
24 horas REF.: 04-3612
oportunidade! REF.: 02-3619
tem tudo . REF.: 07-3520

CRECI 017.070

SObRAdO 3 dORmS
JAbAqUARA R$ 550 mIl

com Armários,sala c/ sacada
com vista para o Parque do
Estado, cozinha planejada,
todo REFORMADO, vaga de
gar. e lazer. REF.: 01-3175

cada unidade, com dois dormitórios,
sala, coz, banh, lavand, jardim e
qtal, c/ possibilidade p/ mais uma
moradia, próx. metrô e comércio local. Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

CASA TÉRREA
Jd. PRUdêncIA
R$ 450 mIl

cObERtURA dUPlEx
cOm 5 VAGAS
Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
Só
R$ 1100 mIl
1 suíte, terraço, copa/cozinha
3 dormitórios, sala ampla,
com armários, jardim de
cozinha, banheiros,lavanderia
Vista panorâmica para
inverno, lavabo, quintal com
, quintal e garagem para 2
o parque, 5 vagas dechurrasqueira, 4 vagas de
automóveis em um terreno de
garagem.Ref.: 15-2959
5x30. Ref 06-5000
marcs, 3 dorms, ste, sala
ExcElEntE APtO
lIndO APtO R$ 360 mIl 2 ambs, sala de jantar,
PAUlIStA R$ 690 mIl
REFORmAdO
3 dormitórios, suíte, sala 2
escritório,coz, terraço
Todo reformado, à 5 min.
ambientes c/ sacada , cozinha, Do Metrô, 2 dormitórios com
c/
churr, lazer c/ piscina,
dependencia de empregada
armários, sala 2 ambientes,
e area de serviço, 3 vagas de cozinha com armários, 60 m2 quadra,143 m2 úteis. Próx.
garagem, lazer etc . Ótima
úteis e vaga livre, Visite hoje!
Metrô. REF.: 21-3186
oportunidade! REF.:01-2975
REF.: 04-3229

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

5583-0021
5581-3323
www.geraldoalvesimoveis.com
&

APTO
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

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

Vago, ótima localização do
bairro, vago, c/ 2 dormitórios,
suíte, wc social, sala, cozinha
c/ AE, quarto e wc p/ empregada, quintal, garagem p/ 1 carro
- REF.: 16.063

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 DE VILA
PRÓX. METRÔ
R$ 324 MIL

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 465 MIL

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 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

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 565 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte
c/ hidro, wc social, living p/ 2
amb., cozinha c/ AE, lavandeira, dependência p/ empreg.,
garagem p/ 2 carros, terreno
5,50 x 20 mts., construção de
170 m² - REF.: 16.358

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 + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE
R$ 800 MIL

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE
R$ 950 MIL

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS
R$ 1.280 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

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

Ótima localização, reformado,
impecável, c/ 3 dorm. c/ AE,
suíte, living p/ 2 amb., sl.
Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep.
p/ empreg., linda churrasq. Coberta c/ forno p/ pizza, gar. p/ 2
carros - REF.: 15.634

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADO
CHÁC. INGLESA
R$ 750 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 835 MIL

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

APTO
JD. V. MARIANA
R$ 1.290 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

Excelente infraestrutura c/
estacionamento, teatro, sl.
ginástica, lanchonete, restaurante, portaria 24 hs., c/ AU =
34m² e garagem p/ 2 carros
- REF.: 15.612

Ótimo p/ fins residenciais ou
comerciais, esquina, entrada
p/ 2 ruas, vago, c/ 2 dormitórios, wc social, living, cozinha,
lavanderia, amplo quintal
coberto, garagem p/ 3 carros REF.: 15.818

Ótimo p/ renda ou duas famílias, água e luz independentes,
sendo uma c/ 2 dorm., sala p/
2 amb.,wc social, coz., lavand.,
gar.p/ 2 carros, e nos fundos
outra casa c/ 1 dorm., coz., wc
e lavand. - REF.: 15.913

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

Ótimo local da rua Guiratinga,
c/ 3 dorm., armários embutidos, suíte, wc social, living,
coz. c/ AE, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 4 carros, construção 163 m² - REF.: 16.770

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

Estilo assobradada, c/ 3
dorm., 2 stes., wc social,
liivng p/ 3 amb., jd. inverno,
copa c/ AE, coz. planej., escritório, dep. p/ empreg., quintal
c/ churr, gar. tipo sl. de festa
p/ 6 carros - REF.: 16.426

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 - PRÓX.
A R. BOQUEIRÃO
R$ 350 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 430 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 495 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 598 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

SOBRADO
V.GUMERCINDO
R$ 755 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 850 MIL

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

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

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 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

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

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

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

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

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

Ótimo local, a 800 mts. do
Metrô Saúde, seminovo, ótimo
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc
social, living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, fogão e forno
emb., quintal c/ churrasq., gar.
p/ 2 carros - REF.: 15.129

TÉRREA
V. DAS MERCÊS
R$ 360 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 435 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 530 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 630 MIL

SOBRADO COND. FECHADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condomínio fechado, c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/ 2
amb., lavabo, cozinha planejada, wc p/ empreg., gar. p/ 2
carros - REF.: 16.075

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 786 MIL

Terreno 10 x 30 mts., construção 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

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

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

Terreno 10 x 47 mts., AC = 535
m², c/ 4 dorm. c/ AE, 2 stes.,
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 3
carros, depósito, sala c/ 30m²,
salão c/ 80m², qtal c/ churr, sl.
festa c/ 100m² - REF.: 15.733

TERRENO
V. GUMERCINDO
R$ 690 MIL

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO
R$ 790 MIL

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA
R$ 890 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 1.200 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.950 MIL

TERRENO
V. GUMERCINDO
R$ 795 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

Reformado, impecável, c/ 2
dormitórios, suíte, wc social,
living, lavabo, cozinha c/ AE,
churrasqueira, s/ garagem,
ótima localização, bom
também p/ fins comerciais REF.: 16.412

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

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

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 380 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 445 MIL

APTO
MIRANDÓPOLIS
R$ 550 MIL

SOBRADO
V. CLEMENTINO
R$ 640 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

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

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

Excelente localização da Rua
Cel. Lisboa, ótimo p/ fins
comerciais, vago, c/ 3 dorm.,
wc social, sala, lavabo, copa,
cozinha, qto. p/ empregada,
garagem p/ 1 carro REF.: 16.111

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

APTO
CHÁC. INGLESA
R$ 420 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 550 MIL

(2) CASAS
V. GUARANI
R$ 650 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 699 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

Vago, ótimo local, / 3 dormitórios, terraço, wc social,
sala, sl. de jantar, cozinha,
lavanderia, wc p/ empregada,
qto. despejo, garagem p/ 1
carro - REF.: 16.239

Ótimo local da Rua Samambaia, área útil de 82 m², c/ 3
dormitórios c/ AE, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha c/
AE, lavanderia, dep. p/ empregada, garagem p/ 1 carro
- REF.: 16.743

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

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

Vago, ótima localização,
terreno 8 x 22 mts., construção 166m², c/ 3 dorm.,
suíte, living p/ 2 amb., lavabo,
cozinha, dep. p/ empregada,
quintal, jardim, garagem p/ 3
carros - REF.: 16.080

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

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

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

Ótimo local da R. Tuiucuê,
AU = 302m², acabto. diferenciado, 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

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE
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•CULTURA

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

Peça sobre Bomba Atômica está
em cartaz no João Caetano só
com atores nipo-brasileiros

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

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

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

VSB

americano, húngaro, etc) são
interpretados por atores nipo-brasileiros, integrantes do
Coletivo Oriente-se. A ideia é
mostrar atores de ascendência oriental em dando vida a
papéis diferentes dos personagens estereotipados que
muitas vezes lhe são atribuídos. E mais ainda. É a segunda
vez na história do país que um
espetáculo é realizado com
elenco totalmente formado
por atores brasileiros de descendentes de japoneses.
O texto, inspirado na história real do físico húngaro
Leo Szilard (Rogério Nagai) e
na sua participação na construção da primeira bomba
atômica, traz para a cena
as figuras de sua esposa, a
médica Gertrude Weiss (Ligia
Yamaguti), e diversos personagens históricos, entre
eles Albert Einstein (Ricardo
Oshiro), o presidente americano Harry Truman (Ricardo
Oshiro), o general Groves (Gilberto Kido), Henry Stimson
(Edson Kameda) e outros que
direta ou indiretamente colaboraram para a construção da

bomba e para seu lançamento
que resultou no extermínio
de centenas de milhares de
pessoas. O caminho entre a
descoberta cientíﬁca e a sua
utilização como bomba de
destruição em massa é acompanhado por um drama interno do físico Leo Szilard, que
vê sua invenção ser desviada
do objetivo.
“O espetáculo visa a ajudar
a disseminar uma cultura de
paz, promovendo um debate
sobre o sentido das armas de
destruição através da história
de Leo Szilard ao mesmo tempo que convidamos o público
a refletir sobre a estupidez
da guerra e da utilização das
armas terríveis que vêm sendo criadas com o avanço da
ciência”, diz Rogério Nagai.
A t e m p o r a d a n o Te atro João Caetano vai até
29/07, sextas e sábados às
21h e domingos às 19h. Ingressos: R$ 20,00 (inteira)
e R$ 10,00 (meia) e podem
ser adquiridos na bilheteria do teatro ou sites: www.
sampaingressos.com.br e
www.chequeteatro.com.br .

Aceitamos
todos os cartões

Orçamento sem
compromisso

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados
Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de
Alumínio - Manutenção em Geral

5625-2599 • 96155-1045

F.: 2737-2377 / Fax: 2737-2387
Cel.: 98577-1080
R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

7843-9606 -ID 55*687*22

LOJA DE
FÁBRICA

C/
TRATAR
VALMIR

FRETE GRÁTIS NO SITE P/ GDE SP
PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 600
www.alfaesquadriasonline.com.br
WHATSAPP: 9 4512-3624 - TEL: 5613-6653

PEÇAS A PRONTA ENTREGA EM NOSSAS LOJAS - FAZEMOS PEÇAS SOB MEDIDA
* Reservamos o direito de corrigir ou não comercializar produtos com erro gráﬁco. Após a promoção os
preços voltam ao normal.Promoção não acumulativa, valida por 7 dias, ou enquanto durar nosso estoque.

O espetáculo “O Legítimo
pai da bomba atômica” entrou em cartaz no último ﬁm
de semana para temporada
de um mês no Teatro João
Caetano, na Vila Mariana.
Com texto de Murilo César
Dias e direção de Gabriela
Rabelo, o espetáculo contemplado pelo 6° Prêmio Zé
Renato da Secretaria Municipal de Cultura, leva ao palco
questões políticas, históricas
e técnicas que envolvem a
criação da bomba atômica e
o consequente uso da energia
nuclear na atualidade.
“Foi desafiante trazer ao
palco um tema tão árido. E um
dos nossos grandes conﬂitos
era falar do tema bomba atômica de modo que o público
pudesse perceber que esse
assunto não ﬁcou no passado,
essa questão permanece até
hoje. E estamos felizes em
perceber, através do retorno
desse público, que acertamos
na condução do espetáculo
e que estamos conseguindo passar a mensagem de
uma cultura de paz, através
da montagem desse texto e
que a nossa linguagem está
alcançando as mais diversas
pessoas e promovendo o debate sobre essa questão tão
atual como é a nuclear”, diz a
diretora Gabriela Rabelo.
A montagem se propõe
a contribuir com o atual debate sobre questões étnicas na cena nacional, pois
personagens reais de diversas nacionalidades (alemão,

CONSTRUÇÃO E REFORMA
EM GERAL

PORTA
CAMARÃO
2,10 X 0,80

BASCULANTE
0,60 X 0,60
BRILHANTE

R$ 46,90

R$
699,90

VENEZIANA 6 FOLHAS - VENEZIANA 3 FOLHAS
BRILHANTE 1,00 X 1,20 1,00 X 1,00 BRILHANTE

R$ 259,90

R$ 199,90

PORTA
VISION 3

R$
699,90

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
1,00 X 1,20

R$ 149,90

UNIDADE 1 - F: 5622-1555

loja1@alfaesquadrias.com.br
Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza

WhatsApp: 9 4794-9342

UNIDADE 3- F: 2368-3900

R$ 99,90

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

UNIDADE ROSCHEL TELEFONE: 5929-9555

UNIDADE 5- F: 2373-7900

Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José -

PORTA
BALCÃO
3 FOLHAS
2,10 X 1,50
BRILHANTE

VITRO 2 FOLHAS
1,00 X 1,00
BRILHANTE

lojasaoluiz@alfaesquadrias.com.br
Av. Maria Coelho Aguiar,1025 - J.S.Luiz

WhatsApp: 9 4796-1306

*Fotos meramente ilustrativas

PÁG.

WhatsApp: 94511-8678

R$
999,90

6x

Tudo

Parcela mínima
Aceitamos os Cartões
Tudo
R$ 100,00

6x
6x
Tudo

lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

WhatsApp: 9 4796-1289

Parcela mínima
R$ 100,00

Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

A

