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Linha 5: novo atraso nas inaugurações

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

Quem passa em frente 

às estações AACD/Servi-

dou ou Hospital São Paulo, 

da Linha 5 - Lilás  do metrô, 

tem a sensação de que as 

estações estão em funcion-

amento, porque parecem 

totalmente concluídas. 

Mas, nem mesmo a última 

parada a ser inaugurada - 

Moema, que abriu para o 

público em 5 de abril, está 

em operação normal. As 
promessas de inauguração 
das paradas, assim como 
das estações de interliga-
ção Santa Cruz e Chácara 
Klabin, vêm sendo mo-
dificadas há mais de um 
ano. Essa semana, o metrô 
informou que em agosto 
serão abertas.  P����� 6
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Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: arte e literatura 
inspiram atriz desde a infância

Cafés especiais e chás diversos 
ajudam a tornar aconchegantes 
os dias frios de inverno 

Casa Hope 
pede doações 
para bazar 
benefi cente

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. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

MÚSICA
AO  VIVO

De quinta 
a sábado, 

a partir das 20h

NOVA PORÇÃO
CAMARÕES GIGANTES!!!

Copa  do  Mundo 2018
MOMENTOS  FINAIS!

ESTAREMOS ABERTOS COM MUITA TORCIDA PARA 
A GRANDE FINAL DA COPA DA RÚSSIA - FIFA 2018

Boa comida - Bom papo
Brahma Chopp gelado

Caipirinhas diversas
Outros drinks - Petiscos

Boa comida - Bom papo

Outros drinks - Petiscos

FAÇA SUA RESERVA - 

SUJEITO À LOTACÃO

FONE: 5072-3266

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

MANHÃ - TARDE - INTEGRAL

Desde 1955 Ensino de

Tradição e Qualidade
Matricule-se já!

2275-6531 Rua Pereira Estéfano, 54
(ao lado da estação Saúde do Metrô)

www.externatosantana.com.br

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Rua Pereira Estéfano, 54

Valores especiais até 22/dezembro/2016

Aulas de Judô • Robótica pedagógica • Música
MATRÍCULAS GRATUITAS 
SEGUNDO SEMESTRE /2018

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

A Casa Hope, que aten-

de crianças com câncer, 

está pedindo doações 

de utensílios domésti-

cos, objetos de decora-

ção, roupas, calçados, 

livros... Tudo seminovo 

para ser vendido em ba-

zar beneficente espe-

cial de agosto.  P����� 2

Plaza Sul 
renova 
mobiliário e 
paisagismo

Quem passeia pelo Sho-

pping Plaza Sul já pode 

conferir várias novidades, 

resultantes do projeto 

de reposicionamento do 

centro comercial. O mobi-

liário e o paisagismo estão 

sendo substituídos, garan-

tindo mais conforto e de-

sign moderno. O projeto 

ainda tem trazido outras 

reformas, além de novas 

lojas e marcas.  P����� 5

  9 8193-2678
ana.perespet@gmail.com

EXERCÍCIOS
SAÚDE E DIVERSÃO
SOCIABILIDADE
STRESS
DESOBEDIÊNCIA
AGRESSIVIDADE
OBESIDADE



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

Tecnologia trouxe dilemas ecológicos

Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia 
promove mostra sobre a Amazônia

REUTILIZE

Avanços da sociedade moderna têm vários benefícios, mas também vêm com custos ambientais. Alguns deles podem ser evitados com boas escolhas

Sustentabilidade pressupõe, 
antes de tudo, consciência. Con-
sumir é preciso, além de oferecer 
conforto e praticidade na vida 
moderna, em diversas ocasiões. 
O erro está em investir excessi-
vamente em supér� uos ou, pior 
ainda, objetos que não vão sair 
das gavetas, serão usados em 
poucas oportunidades ou que 
não podem ser reciclados e corre-
tamente descartados, minimizan-
do prejuízos ao meio ambiente.

Os aterros sanitários - não 
só em São Paulo, mas em todo 
o país, em todo o planeta - têm 
vida útil limitada, requerem 
investimentos elevados tanto 
em sua implantação quanto na 
manutenção. Por isso, é bom 
usar com inteligência. 

A tecnologia faz parte da 
vida moderna e isso é bom. 
Mas precisamos refletir sobre 
cada escolha feita no dia-a-dia. 
E sobre a real necessidade de 
descartar cada resíduo que vai 
para o lixo doméstico comum 
ou cada material reciclável que 
é destinado à coleta seletiva e 
posterior reciclagem.

O ideal é sempre reduzir a 
quantidade de resíduos gerados. 
Depois, acondicioná-los corre-
tamente e disponibilizar na data 
certa.   A Ecourbis Ambiental é a 
concessionária responsável pela co-
leta domiciliar tradicional e seletiva 
nas zonas sul e leste da capital. No 
site ecourbis.com.br/ecoleta.aspx 
é possível saber dias da semana e 
horário em que é prestado cada 
um desses serviços.Para a re� exão 
sobre consumo, há alguns dilemas 
modernos que são mais complexos 
do que podem parecer...

Guardanapos de 
papel ou pano?

O que é melhor: usar guarda-

napos descartáveis ou recorrer 
ao bom, bonito e e� ciente guar-
danapo de pano? 

Ambos usam água, energia e 
corantes na fabricação. Nenhum 
dos dois é reciclável: o papel por 
ter sujeira e material não ade-
quado, o pano por já estar muito 
deteriorado no momento do 
descarte. Além disso, a maioria 
das � bras de tecido não é reci-
clável, pode apenas ser “transfor-
mado” em outros artigos.

Parece claro que o guardana-
po de papel, assim como qual-
quer outro item descartável 
(copos, talheres, pratos...) é mais 
prejudicial ao meio ambiente: 
gera mais lixo, consome mais 
matéria prima (celulose, no caso 
do papel; petróleo, no caso dos 
demais descartáveis de plásti-
co), água e energia a cada lote 
de produto, sem falar no espaço 
ocupado em aterros.

O guardanapo de pano, em-
bora requeira lavagem, em geral 
vai na mesma leva com outras 
roupas e não repressenta mais 
água para ser lavado.

O mesmo vale para os outros 
descartáveis, que devem ser 
substituídos por copos, talheres 
e outros itens feitos de vidros ou 
outros materiais mais resisten-
tes:. Estimativas ainda apontam 
que para cada folha de papel A4 
consome 10 l de água para ser 
feita. Uma camiseta tradicional 
de algodão precisa de 2 mil 
litros. Só que o guardanapo de 
pano vai durar anos, enquanto 
que o papel vai diretamente para 
o lixo doméstico após uso único.

CDs e DVDs ou 
arquivos online?

A tecnologia vem auxiliando 
na redução de volumes: compu-
tadores cada vez menores, celu-

lares com capacidade de armaze-
namento e processamento que se 
igualam a antigos computadores 
pessoais!

Mas, agora, a tecnologia que 
substituiu antigos discos de vinil 
por cd’s, e as � tas de videocas-
sete por dvds está substituindo 
os discos de leitura digital por 
serviços de exibição direta e 
compartilhamento ou venda de 
arquivos digitais. 

Assim, não faz mais sentido 
comprar discos físicos nem para 
ouvir músicas nem para ver fil-
mes. Há vários serviços de aluguel, 
compartilhamento e venda de 
títulos que não ocupam espaço e 
nem precisam de outros aparelhos 
- videocassetes, aparelhos de som, 
dvd players... Agora, aparelhos de 
tv, celular e computadores exibem 
os � lmes e tocam músicas direta-
mente da internet.

Mas, é importante lembrar: 
todos esses aparelhos, tvs e ce-
lulares incluídos, representam 
lixo eletrônico, que promete 
ser um dos grandes desa� os da 
humanidade nos próximos anos. 
Comprar produtos de qualidade, 
não trocar com frequência e 
cuidar do descarte devem ser 
preocupações de todos. 

A Prefeitura de São Paulo 
conta agora com um serviço 
de descarte correto. Na Zona 
Sul de São Paulo, há pontos de 
coleta nos parques Ibirapuera, 
Lina e Paulo Raia, Aclimação e 
Cordeiro.

Livros digitais 
ou em papel?

O dilema é parecido com a 
escolha entre arquivos online de 
música e � lmes, mas um pouco 
mais complexo. 

No caso dos livros, o papel 
tem impacto ambiental, na me-

dida em que sua produção re-
quer a derrubada de árvores. No 
entanto, os livros digitais - assim 
como qualquer outra publicação 
online - requerem uso de dispo-
sitivos eletrônicos, sejam eles 
tablets, computadores, celulares 
ou leitores de “e-books”, ou seja, 
aqueles aparelhos feitos especi� -
camente para a leitura de livros, 
revistas e similares.

Todos esses dispositivos ele-
trônicos representam artigos que 
vão � car obsoletos ou quebrar 
em pouco tempo. Por isso, a 
ONG Green Press Initiative fez 
comparações para saber o que 
é mais prejudicial ao meio am-
biente. E a resposta é: “depende”. 

Depende, inicialmente, da 
quantidade de livros que a pes-
soa vai ler por ano. Se for menos 
de 30 livros, ou seja, média de 
2,5 livros por mês, vale a pena 
continuar a investir em livros de 
papel, que vão consumir menos 
água, energia e recursos naturais 
para serem produzidos. Se for 
algo superior a 60 livros (ou 
cinco por mês), só aí vale a pena 
investir na leitura online. 

Algumas ponderações, entre-
tanto: se o tablet já é usado para 
outros � ns, então pode ser inte-
resante investir nos livros online 
e evitar os impressos. Se o livro 
em papel será compartilhado 
com outras pessoas - emprestado, 
doado, revendido - aí vale a pena 
continuar investindo no papel.

Dilemas
De qualquer forma, os dile-

mas ambientais nos ensinam que 
é preciso estar sempre re� etindo 
sobre nossas escolhas e, princi-
palmente, atentos a todo e qual-
quer descarte, garantindo reuso, 
reciclagem ou destinação correta 
a resíduos de todos os tipos. 

Tem coisas demais em seu 
armário? Fez novas compras e 
muitos dos produtos vão substi-
tuir itens mais antigos? Atitude 
sustentável é doar esses objetos 
para quem precisa. 

A Casa Hope, que abriga 
crianças que estão em São Paulo 
fazendo tratamento de câncer 
e suas famílias, vai promover 
um bazar bene� cente e está 
precisando de doações. Os itens 
doados vão para o bazar, serão 
reaproveitados por pessoas e 
famílias com poucos recursos 
e ainda reverterão em recursos 
para continuidade do trabalho 
assistencial desenvolvido pela 
ONG, que já existe há mais de 
duas décadas na região de Vila 
Mariana e Saúde. 

Os organizadores buscam 
especialmente doações de peças 
semi-novas, como: sapatos, rou-
pas, bolsas, bijuterias, objetos de 

Hope pede doações de objetos para bazar

Ainozama
Obra de Fernando Limberguer está 
exposta no lado externo do MuBE

Ig
or

 V
ic

en
te

/D
iv

ul
ga

çã
o/

M
uB

E

AFINAL, O QUE É MELHOR: USAR 
APARELHOS PARA LER LIVROS DIGITAIS 
OU INVESTIR EM LIVROS DE PAPEL?

decoração, utensílios domésti-
cos, brinquedos e itens de cama, 
mesa e banho.

Para fazer suas doações, entre 
em contato com Tatiana Cane-
loi, no departamento de marke-
ting pelo telefone 5056-7000 ou 
e-mail mkt@hope.org.br.

A Hope existe há 22 anos e 
oferece moradia, alimentação, 

transporte (para hospitais, aero-
portos e rodoviárias), assistên-
cia social e psicológica, medica-
mentos, vestuário, escolarização, 
terapia ocupacional, cursos de 
capacitação pro� ssional, recrea-
ção dirigida, passeios culturais e 
festas comemorativas. Tem sede 
na Al. Guainumbis, 1027 - Pla-
nalto Paulista. Fone: 5056-9700

Bazar beneficente
É oportunidade para quem quer fazer 
doações de produtos sem uso em casa

Na década de 1980, várias ár-
vores foram derrubadas em um 
terreno paulistano para dar lugar 
a um empreendimento imobili-
ário. A vizinhança se mobilizou 
e o terreno acabou se tornando a 
sede do MuBE que, embora mui-
tos não saibam, desde o início foi 
projetado para ser um museu de 
escultura e ecologia. 

Agora, a exposição “Ama-
zônia: Os Novos Viajantes” 
retoma esse conceito ao MuBE. 
A mostra apresenta o trabalho 
cientí� co ao lado de produções 
artísticas de diferentes períodos, 
desde os viajantes do século 
XIX, passando pelos modernos, 
até se aproximar das pesquisas 
contemporâneas. 

Composta por três segmentos 
– módulos Histórico, Cientí� co 
e Artístico – a exposição parte 
de uma pesquisa cientí� ca sobre 

a origem da � oresta amazônica, 
que levou artistas para expe-
dições no Rio Negro e no Rio 
Amazonas.  Ao unir arte e ciên-
cia, ainda  abre uma janela para 
aproximar o público da Ama-
zônia, destacando sua riqueza, 
exuberância e importância para 
a sobrevivência do planeta. 

A exposição � cará aberta 
até dia 29 de julho e poderá ser 
visitada de terça-feira a domin-

go, das 10 às 18 horas. A entrada 
é franca. O endereço do MuBE 
é rua Alemanha, 221, Jardim 
Europa. O museu � ca a 20 
minutos de caminhada a partir 
da estação Fradique Coutinho 
(Linha Amarela) ou pode ser 
acessado pela linha de ônibus 
s107T-10 - Term. Pinheiros, que 
passa na Rua Augusta, 1592, 
junto à estação Consolação do 
metrô (Linha Verde).

13 DE JULHO DE 2018PÁG. 02



13 DE JULHO DE 2018 PÁG. 03

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 42

Amor por literatura e teatro norteiam 
carreira da atriz Mariana Marinho

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

A escola deve ser um espa-
ço de descobertas. No apren-
dizado regular de cada disci-
plina, no relacionamento com 
colegas, com professores. Mas 
também em criatividade. Que 
vem por vários caminhos, mas 
principalemnte nas histórias 
contadas em rodas de edu-
cação Infantil, nos encontros 
com escritores e discussões 
de literatura, nas aulas de arte. 

Foi assim para Mariana 
Marinho. Hoje com 25 anos, 
ela é formada em Jornalismo 
e busca nova graduação em 
Artes Cênicas. Atuou em jornal, 
mas os textos evoluíram para 
a dramaturgia e para o palco, 
onde se realiza como atriz. 

Moradora da Vila Guarani, 
ela estudou a vida toda na Es-
cola Nossa Senhora das Graças, 
no vizinho bairro da Cidade 
Vargas - desde o Primeiro Ano 
do Ensino Fundamental até o 
Terceiro Ano do Ensino Médio, 
que concluiu em 2010. 

“Ia de perua pra escola e 
eram viagens muito engraça-
das. Era o momento também 
de interagir com pessoas que 
não eram da nossa sala”, relem-
bra, com carinho, da infância 
pelo Jabaquara. “Encontrava 
amigos e o namorado da época 
e caminhávamos pelas ruas do 
bairro, íamos à padaria Fafe...
Quanto tínhamos aula de edu-
cação física à tarde, vira e mexe 
íamos ao Habbibs ali do metro. 
Tenho memórias de caminhar 
por esses lugares sempre dan-
do risada com os amigos. Era 
como se a escola se ampliasse 
pelo bairro”, diz, com carinho.

Essa vida  intensa, em que 
já se descobriu  formada em 
Jornalismo pela Cásper Líbero e 
estudante de Artes Cênicas pela 
Unesp, quase formada, ela atri-
bui muito à sua formação básica. 

“Uma coisa muito marcante 
na minha trajetória na ENSG foi 
o grupo de teatro. Tinha dez 
anos quando entrei e fi quei até 
o segundo colegial. Foi duran-
te as aulas e os processos de 
montagens que me dei conta 
de que queria ser atriz. Era, ao 
mesmo tempo, muito divertido 
e sério”, relembra. “Fazíamos 
montagens com uma produção 
bem legal, a maioria eram mu-
sicais, e fi camos muito amigos 
também. Meu primeiro beijo, 
por exemplo, foi numa excur-
são pra ver A Bela e a Fera, no 
antigo teatro Abril”.

Dos tempos de escola, Ma-
riana também se lembra das 
aulas que mais a marcaram e 
fariam diferença em seu futuro. 
“No âmbito de aulas, levo com 
muito carinho as aulas de litera-
tura e de redação do professor 
Ailton Bauer. Ele me fez tomar 
gosto pela escrita, pude desen-
volver bastante meu gosto por 

escrever e por ler. Por causa 
dessas aulas acabei indo fazer 
jornalismo, minha primeira 
faculdade”, conta.  “A escola 
sempre me alimentou muito 
num lugar da criação, do cole-
tivo. Eu pirava nas Feiras Cultu-
rais, era um grande evento pra 
mim. Adorava organizar”.

Atualmente Mariana ainda 
trabalha como jornalista free-
lancer, mas tem se dedicado 
mais à carreira artística. “Em 
2017 integrei o núcleo de dra-
maturgia Sesi-British Council. 
Este ano, estou em cartaz com a 
peça 11 Selvagens, dirigida pelo 
Pedro Granato”, orgulha-se. 

“Artes plásticas, teatro, mú-
sica, tudo faz parte da educação 
que buscamos oferecer na Esco-
la desde que foi fundada, há 60 
anos”, conta Eliane Kattur Nie-
man Mello, diretora pedagógica 
da ENSG. “Estimular a criativida-
de é fundamental não só para 
quem pretende seguir carreira 
como a Mariana, mas para todos 
os alunos. Essa busca equilibrada 
pelas diferentes áreas do co-
nhecimento fará a diferença na 
formação de 
cada aluno”.

Acervo pessoal

Mariana (de amarelo) no grupo de teatro da ENSG

•CULTURA

Bibliotecas da região têm óculos 
especial para defi cientes visuais

As Bibliotecas Viriato Cor-
rea, na Vila Mariana, Paulo 
Duarte, no Jabaquara, e Sér-
gio Milliet (Centro Cultural São 
Paulo), no Paraíso estão entre 
as 12 unidades da Prefeitura 
que receberam aparelhos Or-
Cam MyEye, uma espécie de 
óculos que escaneia e trans-
forma instantaneamente tex-
tos em áudio. 

“A estimativa é que tenha 
na cidade de São Paulo até 1 
milhão de pessoas com algum 
tipo de defi ciência visual. To-
das elas poderão ser benefi -
ciadas por esse programa. ”, 
avalia o prefeito Bruno Covas.

Inicialmente, só 12 bibliote-
cas receberão o equipamento, 
permitindo que usuários com 
algum tipo de deficiência vi-
sual, com déficit de atenção 
e dislexia tenham acesso a 
todos os livros do acervo das 
unidades. 

A expectativa é que até o 
fi nal de 2020, todas as 54 bi-
bliotecas municipais tenham, 
pelo menos, um par de ócu-
los, fazendo com que todos 
os livros do acervo municipal 
fi quem à disposição do leitor 
com defi ciência visual, e não 
somente o acervo em Braille e 
áudiolivros. “A cidade de São 
Paulo precisa ser para todos, 
não dá para ter uma biblioteca 
que só uma parte da popula-
ção possa usar”, disse Covas.

“Nós temos mais de 5 
milhões de exemplares nas 
nossas bibliotecas. Com esse 
aparelho, todos passarão a ser 
acessíveis à população com 
defi ciência visual e às pessoas 
que não conseguem ler livros, 
mas que poderão utilizar este 
serviço nas bibliotecas. Isso é 

estimular a leitura, com auto-
nomia e liberdade”, disse o se-
cretário municipal de Cultura, 
André Sturm.

A iniciativa faz parte do 
programa Biblioteca Viva, 
lançado no ano passado com 
o objetivo de incentivar a lei-
tura. Com o aparelho, as pes-
soas com deficiência visual 
poderão buscar nas próprias 
estantes das bibliotecas o 
livro que desejar, garantindo 
também mais autonomia de 
cada um.

Desenvolvido pela “Mais 
Autonomia Tecnologia Assis-
tiva”, o equipamento pode 

ser aplicado não só em livros, 
mas também jornais, revistas, 
placas de rua, cardápios de 
restaurantes, nomes de lojas, 
mensagens do celular, placas 
de sinalização e folhetos. Tra-
ta-se de uma pequena câmera 
inteligente que, acoplada nas 
hastes de qualquer par de ócu-
los, escaneia e lê instantanea-
mente textos em português 
e inglês, em qualquer super-
fície, reconhecendo também 
produtos, código de barras, 
cores, cédulas de dinheiro e 
até mesmo rostos que estive-
rem cadastrados previamente, 
tudo em tempo real.

Sr. Empresário,
Conheça a Ameplan Saúde!

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

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

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

Ampla Rede Credenciada.

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

Praça�Barão�de�Angra,�91�
Cidade�Vargas-São�Paulo-�SP

Tel.:�(11)5588.4488
www.ensg.com.br

@escolaensg

Escola�Nossa�Senhora�das�Graças�-�ENSG

@escolaensg

/escolaensg

FAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOS

EDUCAÇÃO���INFANTIL��
FUNDAMENTAL�
ENSINO�MÉDIO����
INTEGRAL

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

vv

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

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

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

Cafeteria esbanja charme e sabores 
com chás, bolos, doces e, claro... cafés!

os chás, é o chamado 
“Chá Alemão”. Servido 
em charmosa chalei-
ra, acompanhada da 
xícara, em mesma por-
celana branca, o chá 
tem sabor framboesa 
e acompanha super 
bem o minibolo de Pis-
tache, recheado com 
Ganache de Limão Si-
ciliano, coberto com 
Marshmallow e Lemon 
Curd.... 

Mas claro que essa é 
apenas uma das suges-
tões entre os inúmeros 
tipos de bolos e doces 
do atelier. Fazem muito 
sucesso com a clientela, por 
exemplo, especialmente nes-
sa época do ano, os bolos e 
bombons a base de morango, 
como aquele em que a fruta é 
recoberta de camada de cho-
colate, ou o outro recoberto 
de doce de leite ninho. 

A cremosidade e sabor ini-
gualável do leite em pó, aliás, é 
base para um outro bolo que é 

muito requisita-
do o ano inteiro, 
mas no inverno, 
acompanhado 
de um Mocha 
três camadas... 
O minibolo Leite 
Ninho é tenta-
ção pura!

Capuccinos 
e n c o r p a d o s 
com chantil ly 
também são re-
correntes nas 
mesas. Muitos 
dos clientes op-
tam pela cremo-

sidade da bebida, bem quente, 
para acompanhar o saboroso 
docinho de mini churros. 

Chás de diferentes sabores 
também são ótima pedida 
para quem pede as mini torti-
nhas da casa - todas feitas com 
frutas fresquinhas como uvas, 
maçã, morango...

Já a dica para acompanhar 
um bom e forte café expresso 
pode ser os brownies da casa, 
sempre frescos e com dife-
rentes recheios e coberturas: 
pistache, frutas vermelhas, 

Moccacino, capuccino, cafe 
latte, expressos italianos... São 
muitos os tipos de cafés que 
podem aquecer corpo e alma 
nesses dias de temperaturas 
baixas. Sem contar, que ainda 
representam aquela “energia” 
extra que precisamos logo 
pela manhã ou em qualquer 
momento do dia, depois de 
uma pausa merecida. Na Saú-
de, uma doceria e cafeteria 
reúne delícias que ainda têm o 
poder de encantar pelo aroma 
e pelo visual. 

No Atelier Alessandra Toni-
si, os cafés e bebidas em geral 
são uma atração a parte. 

Um dos destaques, entre 

chocolate... Ou com um bri-
gadeiro gourmet! Dos deuses

Quem preferir, ainda pode 
pedir pelos sucos ou frapuc-
cinos cremosos, de diversos 
sabores. Combinações não 
faltarão: são mais de 200 tipos 
de docinhos, tortas, minibo-
los. bolos, sobremesas, entre 
outras delícias

O Atelier de Doces Alessan-
dra Tonisi fi ca na Rua Carneiro 
da Cunha, 317. Tel.: 4508-3606. 
Tem também unidade no Sho-
pping Eldorado, segundo piso.  
Veja mais em facebook.com/
atelieralessandratonisi; e ins-
tagram: @alessandra_tonisi.  
A loja funciona todos os dias: 
de segunda a sábado das 8h às 
20h; domingos das 11h às 19h.

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317

Saúde - F: 4508-3606

@alessandra_tonisi
/ateliealessandratonisi  

Aqueça o inverno

*Dicas de lazer e gastronomia 
- Ofertas - Informações 

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/
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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

Há 25 anos, Shopping Plaza Sul estava 
em construção e mudaria paisagem local

Férias divertidas: descubra 
os brinquedos do momento

Plaza Sul tem novo e 
moderno paisagismo

#atualize-se

H á 25 anos, uma grande 
construção se erguia às 
margens do Rio Ipiranga: 
era o Shopping Plaza Sul. 
Até então, aquela era 

uma área abandonada, deteriorada. 
Na construção, o centro de compras 
representou investimento de mais de 
112 milhões de dólares, entre maio de 
1992 e abril 1994, período em que se 
estenderam as obras. 

Mas, ainda foram gastos mais de 
3,5 milhões de dólares em aperfeiçoa-
mento viário local, para garantir que 
houvesse absorção do movimento 
trazido pelo novo shopping, com alar-
gamento de trecho da Avenida Profes-
sor Abraão de Moraes, construção de 
retorno viário, sinalização do entorno, 
incluindo novos semáforos.

O endereço do Plaza Sul foi consi-
derado privilegiado por diversas ra-
zões: a primeira delas é a localização 
em via junto à Rodovia dos Imigrantes, 
que liga a capital ao litoral sul paulista 
e à região do ABC. A avenida em fren-
te ao empreendimento também repre-
senta o limite geográfico e adminis-
trativo entre três distritos paulistanos: 
Ipiranga, Saúde e Jabaquara: nenhum 
deles contava com um shopping cen-
ter em 1994. E a situação permanece a 
mesma até hoje.

Além de facilitar as compras de 
todo esse público do entorno, o Plaza 

Fut-Encontro: dia 17/07
O próximo Fut-Encontro acontece dois 

dias depois da decisão da Copa do Mundo da 
Fifa - Russia 2018, na terça (17/07), às 19h, 
no Shopping Plaza Sul. “O futebol pós-Copa” 
será o tema do debate, com o narrador Oscar 
Ulisses, o apresentador Fernando Vannucci, o 
ex-jogador da seleção brasileira, presente na 
Copa de 82, Juninho Fonseca, o comediante e 
radialista Diguinho Coruja, e Marcel Capretz, 
jornalista mediador. O objetivo é analisar a 
competição, as principais seleções, destaques, 
o jogo dentro de campo, além do futuro da 
seleção brasileira, com ou sem o técnico Tite. 
Em frente à C&A – P0. Atividade gratuita.

Acima, foto de abril de 1993 mostra o Plaza 
Sul dias antes de sua inauguração. Abaixo, 
a fachada do shopping na década passada

Vem aí: Festa Julina!
O Piso G4 do Shopping Plaza Sul vai ser 

tomado por muita alegria e calor. Será a 
Festa Julina do Plaza, que acontece no final 
do mês de julho. Será, portanto, uma das 
últimas oportunidades de 2018 para curtir 
uma boa festança típica! Com o evento, 
o Shopping reforça seu compromisso de 
promover lazer e diversão para clientes e 
comunidade do entorno. Haverá estandes 
de brincadeiras, comidas típicas e muita 
diversão. A entrada é gratuita. A festança 
vai se estender por dois dias. Então, fique 
atento à agenda e prepare-se para garan-
tir lazer e diversão para a família toda! 

Para curtir as férias, a garotada encontra mui-
tas opções divertidas nas lojas de brinquedos do 
Shopping Plaza Sul.  A sugestão da Blanc Toys é a 
linha Feisty Pets (foto 1, à direita). Cada animal de 
estimação, em pelúcia, muda de expressão de fofo 
para “feisty” quando você aperta-o suavemente 

atrás das orelhas: um sucesso entre 
a garotada e não requer  bateria 

ou extras. Na PB Kids, a dica é 
aproveitar o lançamento dos 

cinemas e escolher produtos 
da linha Os Incríveis 2. Há desde quebra-cabeças a bonecos 
como o do personagem Zezé (foto 2, à esquerda), que é 
uma figura interativa que cativa crianças de todas as idades. 
E ainda tem promoção: ao comprar itens Incríveis 2, 
o cliente poderá levar um copo e uma peça do jogo 
americano da mesma linha - informe-se sobre valores!

1

2

Um mobiliário mais aconchegante e 
com cores quentes. Verde, muito ver-
de para realçar o visual mais suave e 
moderno. No projeto de reformulação 
do Shopping Plaza Sul, decoração e 
ambientação têm grande importância.

Todo o shopping está passando 
por reformulação. O mobiliário ga-
nha “ilhas” de descanso que primam 
pelo conforto, novos bancos e
sofás se inserem no conceito. 
“Além da comodidade, traremos 
conforto aos visitantes”, afirma 
Fabio Segura, Superintendente do 
Shopping Plaza Sul. 

Além do paisagismo e mobiliário, es-
tão sendo revitalizados e reformados os 
estacionamentos, banheiros, fraldários, 
vitrines, pisos, corredores (com refor-

mulação de circulação) e outras áreas 
de convivência, além de modernização 
do mix de lojas.

No total, o Shopping Plaza Sul inves-
tiu R$ 28 milhões em sua reforma, que 
deve ser concluída ainda no segundo 
semestre. 

Projeto já está sendo implantado, 
com confortáveis ilhas de descanso

Sob administração do Grupo Sonae Sierra desde 2003, o Plaza Sul passou por novas 
reformas e, atualmente, está com projeto completo de reposicionamento de mercado, 

que inclui obras  de modernização e diversificação do mix de lojas   

Sul ainda se tornou um dos principais 
destinos de quem busca lazer, cultura 
e entretenimento nessa região. 

Nenhum dos três distritos vizinhos 
tem outra sala de cinema comercial, 
com exibição dos mais recentes lança-
mentos mundiais, inclusive com tecno-
logia 3D. Na época da inauguração, já 
eram três salas, hoje o empreendimen-
to conta com seis salas. 

O Shopping contava com uma área 
de lazer destinada ao público infan-
to-juvenil que igualmente viria a ser 

reformulada, mas se mantém como 
alternativa de lazer local, com brinque-
dos e jogos eletrônicos. A gastronomia 
sempre foi outro destaque: na época, 
eram 17 bandeiras, entre elas muitas 
que se mantêm no mix atual, como 
McDonald’s, Amor aos Pedaços, 
Pizza Hut.

Com total de 2500 metros de vitri-
nes e capacidade para mais de 200 lo-
jistas, o Plaza Sul se tornou já em 1994 
um centro de compras que apostava 

em mix variado de lojas e marcas. 

Em 26 de abril, abria suas portas 
tendo como âncoras as magazines 
C&A,que permanece até hoje; e o 
tradicional Mappin, primeira loja 
de departamentos do Brasil e que 
ficou no Plaza Sul até que a marca 
encerrou suas atividades, em 2001. 
Naquele ano, a loja do Plaza Sul era 
assumida pela rede gaúcha Renner, 
que atende o consumidor local 
ainda na atualidade.
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Linha 5 tem novo atraso e estações só devem ser inauguradas em agosto
Ao lado da estação AACD/

Servidor, como o nome indica, 
há uma entidade de apoio a 
pessoas com defi ciências físi-
cas e um Hospital que atende 
milhares de servidores públi-
cos estaduais, muitos deles 
idosos. Ao lado da estação 
Hospital São Paulo, está uma 
das únicas instituições do país 
de atendimento em saúde do 
país. Mas, quem tenta acessar 
qualquer uma dessas duas 
unidades usando a malha 
metroviária não consegue. 
Pelo menos enquanto as duas 
estações estiverem, como 
agora, fechadas. 

As duas paradas já deve-
riam ter sido inauguradas 
há mais de um ano, assim 
como as estações de interli-
gação com outras linhas da 
malha paulistana - Santa Cruz 
e Chácara Klabin. Entretanto, 
as inaugurações vêm sendo 
adiadas repetidamente, com 
anúncios de novos prazos que  
nunca são cumpridos.

Essa semana, o metrô 
anunciou novamente que a 
população vai ter de esperar 
para poder usar as estações 
localizadas nas proximidades 
de hospitais e parques da 
região de Moema e Vila Cle-
mentino. As quatro paradas 
agora foram prometidas para 
agosto. 

A previsão inicial de fun-
cionamento da expansão da 

Linha 5 era, na verdade, 2012. 
Mas diversos fatores foram 
provocando constantes atra-
sos e mudanças nas promes-
sas. Em 2016, começaram a 
ser anunciadas as aberturas, 
com indicação de que até me-
ados do ano passado estariam 
em operação.

Depois disso, uma suces-
são de novas datas deixou a 
população desacreditada. 

Quem passa em frente 
às estações AACD Servidor e 
Hospital São Paulo pode até 
ter a impressão de que as 
duas estão em funcionamen-
to, porque as obras estão to-
talmente concluídas, aparen-
temente. Já as estações Kla-
bin e, principalmente, Santa 
Cruz parecem ainda longe de 
terminar, com grande circula-
ção de operários, caminhões, 

muito material de construção, 
sujeira...

A Estação Campo Belo, no 
meio do trajeto entre Vila Ma-
riana e Santo Amaro, também 
tem obras ainda em andamen-
to. Mas, o metrô mantém a 
previsão de entrega dessa pa-
rada para dezembro de 2018.

Moema
Há rumores de que o pro-

blema atual que vem provo-
cando atrasos na inauguração 
da Linha 5 - Lilás está na linha 
Moema, a última a ter sido 
inaugurada no trecho. 

A parada, localizada jun-
to ao Largo Nossa Senhora 
Aparecida, abriu suas portas 
em 5 de abril. Até agora, en-
tretanto, está funcionando 
em esquema de “operação as-
sistida”, ou seja, com entrada 
gratuita e apenas em horário 

limitado, das 9h às 16h. 
Procurada, a Companhia 

do Metropolitano vem ale-
gando que essa situação é 
normal e ocorre no mundo 
todo, para ajustes nos equipa-
mentos e testes. Entretanto, a 
estação Eucaliptos, anterior, 
foi inaugurada em 2 de março 
e um mês depois já estava 
em operação comercial, em 
horário integral. Há relatos 
de passageiros sobre “esta-
los” nos trilhos entre as duas 
estações e, por conta dessas 
eventuais falhas, as estações 
seguintes - AACD e Hospital 
São Paulo - não teriam sido 
inauguradas ainda. 

A estação Moema foi inau-
gurada no penúltimo dia de 
Geraldo Alckmin como gover-
nador. Assim como em outras 
paradas, estava incompleta, 
sem as portas de segurança 
nas plataformas.

Ainda assim, o metrô di-
vulgou que segue o moderno 
padrão arquitetônico que 
vem sendo adotado em todas 
as novas estações da Linha 
5-Lilás, com a utilização de 
uma grande cúpula de vidro, 
que virou marca das novas es-
tações desta linha, na entrada 
principal de frente a igreja de 
Moema. Os vidros deste aces-
so permitem que a luz natural 
chegue ao interior da estação, 
gerando economia de energia 
elétrica e protegendo da inci-

•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

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

MEGA 
REDES DE 
PROTEÇÃO

Há mais de dez anos no mercado, 
trabalhando com redes de primeira

qualidade da Equiplex
REDES DE PROTEÇÃO PARA:
SACADAS, JANELAS, PISCINAS

Somos também fabricantes de rede 
esportiva: quadra, gol, volei, basquete etc

3624-7222 
2309-6183

megaredesdeprotecao.com.br

VENDA

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

LOCAÇÃO

ExcElEntE apartamEnto
no litoral r$ 455 mil

Contato (13) 9 8811-7766 Ricardo

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 - Perdizes- 

Pacaembu (São Paulo)- Campos Elíseos- Vila Mariana

APARTAMENTO METRÔ PRAÇA DA áRVORE
10 MiNuTOs  - 57M² R$ 470 MiL

2 dormitórios com armários embutidos, sala, cozinha
com ármários embutidos, 2 WC, 1 vaga, sala de ginástica

e salão de festas. Estuda proposta - CRECI-126973

TRTAR: KiN uMÓVEis 98251-6349

noVEna SantÍSSima VirGEm maria
Rezar 9 Ave-Marias durante 9 dias. Fazer 3 pedidos,

sendo 2 difíceis e 1 impossível.

Publicar no 9º dia, mesmo sem fé, verá o que acontece. A.S.D.

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.comsubLOCO sALA VAziA EM CLíNiCA
DE sAúDE MuLTiDisCiPLiNAR 

Localizada a 50m do metrô saúde.
Com recepcionista, sala de espera. 

Entrar em contato com Eliane cel/ whatsapp 98378-1830.

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

CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO 
EM AUXILIAR VETERINÁRIO

◊ Início: Agosto 
◊ Duração: 4 meses

◊ Turmas: Diurnas e Noturnas
◊ Mensalidade: R$ 369,00

MATRICULE-SE 

JÁ!
vetdidactic@gmail.com

11 99110-7655 
11 97218-5218

•TRANSPORTES

dência de raios ultravioleta.
O projeto arquitetônico 

todo contempla a inserção 
de elementos visuais como 
aberturas cobertas com vi-
dros, que levam a iluminação 
natural e ventilação do nível 
da rua até as plataformas. 
Essas aberturas, conhecidas 
como “lanternins” estão na 
praça e também ao lado da 
entrada da estação.

As novas paradas ainda 
são totalmente acessíveis, 
com elevadores que permi-
tem a interligação da rua com 
as plataformas, escadas rolan-
tes, piso podotátil direcional e 
fi ta antiderrapante nas esca-
das fi xas. Linha da saúde

A ampliação da linha 5-Li-
lás compreende a construção 
de 11 km e 11 estações, de 
Adolfo Pinheiro a Chácara 
Klabin, além da aquisição de 
26 novos trens, implantação 
do moderno sistema de sina-
lização e controle - CBTC - em 

toda a linha e a construção do 
pátio de manutenção Guido 
Caloi.

Neste projeto, já foi aberto 
e está em operação um tre-
cho de 6,9 km com as esta-
ções Adolfo Pinheiro (aberta 
em 2014), Alto da Boa Vista, 
Borba Gato e Brooklin (inau-
guradas em 2017), além de 
Eucaliptos (aberta em 2018).

O traçado da Linha 5 per-
corre importantes avenidas 
que cortam a zona sul, ofe-
recendo para a população 
acessos a diversos centros 
comerciais e renomados hos-
pitais, como Santa Casa de 
Misericórdia de Santo Amaro, 
Hospital Alvorada, Hospital 
do Servidor Público Estadual, 
Hospital Edmundo Vascon-
celos, Hospital São Paulo, 
Hospital Santa Cruz, Hospital 
Sepaco e outros centros es-
pecializados para tratamento 
como AACD, APAE e Lar São 
Francisco.
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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
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 

comerciais, esquina, entrada p/ 
2 ruas, vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living, cozinha, 
lavanderia, amplo quintal 

coberto, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 15.818

SOBRADO
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,
A U = 3 0 2 m ² ,  a c a b t o . 
diferenciado, c/ 3 suítes, 1 
máster c/ closet, living p/ 4 amb. 
c/ jacuzi e área gourmet, sl. TV, 
lav, coz. planej., dep. p/ emp., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 16.758

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
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
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
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 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

(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

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

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

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

SOBRADO
V. CLEMENTINO

R$ 640 MIL
Excelente localização da Rua 

Cel. Lisboa, ótimo p/ fins 
comerciais, vago, c/ 3 dorm., 
wc social, sala, lavabo, copa, 
cozinha, qto. p/ empregada, 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.111

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Prédio de 10 anos, ótimo 
acabto, AU = 90 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada gourmet 
envidraçada, coz. planej., 
lavand. c/ AE, garagem p/ 
2 carros - REF.: 16.550

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 790 MIL
Vago, ótima localização, 

terreno 8 x 22 mts., cons-
trução 166m², c/ 3 dorm., 

suíte, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, dep. p/ empregada, 
quintal, jardim, garagem p/ 3 

carros - REF.: 16.080

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 320 MIL
Reformada, bom acabto., ótima 
localização, c/ 2 dormitórios, 
(1 c/ AE e ar condicionado), 

wc social, sala, cozinha 
americana c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima 

oferta - REF.: 16.935

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 324 MIL
Excelente localização da R. 

Vergueiro, a 850 mts. do Metrô 
Alto do Ipiranga, vago, c/ 2 

dormitórios, living, sl. jantar, 
cozinha, lavanderia, local p/ 1 

carro - REF.: 16.403

SOBRADO COM/ RES
BQ. DA SAÚDE

R$ 390 MIL
Ótima localização da Av. 

Bq. da Saúde, ótimo p/ fins 
comerciais ou residenciais, 

terreno 3,80 x 28 mts., vago, 
c/ 2 dorm., wc social, sala, 

cozinha, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 1 carro - REF.: 16.468

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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Ótimo local da rua André 

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

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

REF.: 15.207

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, 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

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
coz. planej., lavanderia c/ 

AE, wc p/ empreg., gar. p/ 2 
carros, estuda permuta 

c/ apto. menor valor na região 
- REF.: 16.357

TÉRREA PRÓX. A 
R. BOQUEIRÃO

R$ 475 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
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótima área útil de 70 m², 

vaga p/ 2 carros, c/ 2 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz. c/ AE, wc p/ 

empregada, ótimo local 
da Rua D. Bernardo Nogueira - 

REF.: 16.869

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

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 

plano, medindo aprox. 10 x 35 
mts, com casa antiga de 220 

m² de construção, ótimo 
para reforma ou construção - 

REF.: 15.067

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 6 x 34,50mts., 

construção de 220 m², c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa / cozinha, quintal 

c/ churrasq., edícula c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.479

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

AU = 121 m², Construtora 
renomada, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, 2 stes, closet, 
liv. p/ 3 amb. c/ ampla sacada 
gourmet, lav, coz. planej., dep. 
p/ emp.,  gar. 2 carros, depósito, 
lazer completo - REF.: 16.678

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Terreno 338m², constr. 330m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ closet 
e hidro, living p/ 2 amb., sl. 
jantar, adega, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., escritório, 

quintal c/ área gourmet, gar.
p/ 4 carros - REF.: 15.617

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

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/ emp., gar. p/ 3 
carros, depósito, sala c/ 30m², 
salão c/ 80m², qtal c/ churr, sl. 
festa c/ 100m² - REF.: 16.916

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

Rua das Rosas, n o 266
 Mirandópolis, SP

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.
L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã OAPTO

METRÔ S. jOAquiM
2 dorms, sala 2 ambs, 1 vaga, 

área 70m2, reformado, excelente 

localização . R$ 346 mil

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 Au 

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

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

APTO METRÔ
ANA ROSA 86M2 - PADRÃO

2 dorms. sala 2 ambientes,
cozinha, área de serviço,
sem vaga. R$ 650 MIL

ExCELENtE LOCaLIzaçãO

APTO METRÔ PARAÍSO
115 M2 Au

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

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

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

de armários, R$ 650 mil

www.remaxflow.com.br

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

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

total, 1 vaga. R$ 290 MIL

remax

KiT NET PRÓX METRÔ

SÃO jOAquiM 40M² Au

R$ 200 MiL

AP. METRÔ ANA ROSA
76 M²

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

R$ 600 mil

AP. jARDiM CELESTE
60M2

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

de AE planejado, ótima localização
R$ 220 mil

AP. METRÔ iMiGRANTES
80 M²

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

R$ 440 mil

AP. METRÔ PARAÍSO
76M² Au

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

1 vaga. R$ 650 mil

KiT NET  METRÔ

SÃO jOAquiM - 40M²

R$ 800,00

AP. METRÔ PARAÍSO
90 M²

2 dorms, sala 2 amb,
1 vaga, R$ 2.200,00

APTO DuPLEX ViLA MARiANA
170 M2 Au REFORMADO

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

repleto arms, 3 vgs. R$ 750 MIL

cr
ec
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APTO METRÔ ViLA MARiANA 
115M²

3 dormitórios, sendo 1 suite, sala
2 ambientes, cozinha, lavanderia, 

2 WC´s, dependência de
empregada, 1 vaga. R$ 680 mil

APTO METRÔ ANA ROSA 
80M²

Reformado, repleto de armários 
embutidos, 2 dormitórios, sala

2 ambientes, cozinha, lavanderia, 
dependência de empregada,

1 vaga. R$ 680 mil

APTO PARAÍSO PRÓX. 

METRÔ BRiGADEiRO - 100M²

2 dormitórios, sala 2 ambientes, 

quarto de empregada.

R$ 530 mil

Brasil
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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 $ 240 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$ 280 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
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Saúde e Estética
Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

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

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

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

4113-1838
9.9543-4748

CUIDADORES
DE IDOSOS

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

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repouso

Odontologia

•BELEZA

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

Vila Mariana tem 
curso para auxiliar 
de veterinário

Se há um mercado que só 
cresce - no Brasil e no Mundo - 
é o mercado de atendimento a 
animais domésticos. Com esse 
crescimento intenso, aumenta 
também a procura por auxilia-
res veterinários qualifi cados.

Para se tornar um auxiliar 
veterinário é necessário realizar 
um curso profissionalizante, 
com aulas teóricas e práticas e 
receber o certifi cado profssio-
nal. Na Vila Mariana, a empresa 
de cursos veterinários VetDidac-
tic está montando nova turma 
do Curso Intensivo de Forma-
ção em Auxiliar Veterinário, com 
duração de quatro meses, com 
turmas noturnas e diurnas. 

Para se informar melhor 
sobre as inscrições, basta entrar 
em contato pelo email vetdidac-
tic@gmail.com ou pelos celula-
res/WhatsApp: (11) 99110-7655, 
(11) 97218-5218

 Cenário
Atualmente, o Brasil ocupa 

o segundo lugar no ranking 
mundial de número de animais 
de estimação, fi cando somente 
atrás dos Estados Unidos.

 O crescente aumento do nú-

mero de pets, em especial cães 
e gatos, aumenta a demanda de 
serviços de qualidades voltados 
aos animais, que fazem parte 
das famílias. 

Os serviços veterinários, 
principalmente, vêm acompa-
nhando a tendência, que resulta 
em demanda crescente. 

O resultado é um mercado 
de trabalho em busca constante 
por profissionais qualificados 
no ramo. O médico veterinário 
precisa de profissionais que 
possuam auxiliá-lo na rotina de 
atendimentos. 

É nesse cenário que o profi s-
sional auxiliar veterinário vem 
ganhando mais visibilidade, pois 
pode atuar em parceria com o 
médico veterinário em clínicas 
e hospitais.

O campo de atuação ainda 
se estende a  pet shops, hotéis e 
creches para cães, laboratórios, 
lojas de ração, entre outros. 
“Hoje em dia, há poucos auxi-
liares capacitados e este profi s-
sional é rapidamente inserido 
no mercado de trabalho”, avalia 
Dr. Tadeu Cardoso, médico ve-
terinário, da VetDidactic.


