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Casa do Sítio da Ressaca precisa de restauro

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

Há 81 anos, o então 
secretário municipal de 
Cultura Mário de Andrade 
“descobriu” no Jabaquara 
a existência de uma casa 
bandeirista, feita de pau 
a pique.  Chamado de 
Casa do Sítio da Ressaca, 
o imóvel é o principal 
patrimônio histórico, cul-
tural e arquitetônico do 
bairro. Mas, está sofrendo 
com a ação do tempo: 
escoras foram posicio-
nadas para segurar suas 
paredes, que estão com 
rachaduras. Há também 
denúncias de infestações 
por cupins na estrutura 
de madeira no imóvel que 
está prestes a comple-
tar 300 anos.  P����� 3
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Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: esportes sempre 
fi zeram parte da educação escolar

Buff et de churrasco é opção 
prática para eventos e até festas 
familiares como Dia dos Pais

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

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317

Saúde - F: 4508-3606

@alessandra_tonisi
/ateliealessandratonisi  

Aqueça o inverno

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

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.

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

Tel Rohwedder



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

Como contribuir para a limpeza do bairro 

Encontros gratuitos promovem 
Educação Ambiental em Praças e Parques

REUTILIZE

Há várias atitudes que cidadãos conscientes podem adotar para que a cidade esteja sempre limpa. A responsabilidade é de todos
A cidade pode ser mais lim-

pa, mais verde, mais bonita e 
sustentável? Mesmo em se tra-
tando de uma metrópole com 
12 milhões de habitantes e que 
produz diariamente mais de 18 
mil toneladas de lixo, a resposta, 
obviamente, é a� rmativa. 

Educação é realmente a pala-
vra chave, mas será que todos nós 
sabemos exatamente como agir 
para conseguir uma destinação 
final de resíduos - sejam eles 
orgânicos, rejeitos, artigos reci-
cláveis ou não, entulho, objetos 
inservíveis...

Em um mundo marcado pela 
produção, é preciso saber con-
sumir, saber descartar. Aqui, 
algumas dicas para quem quer 
contribuir para uma cidade mais 
limpa, humana, sustentável. 

A responsabilidade por todo 
tipo de descarte - seja de lixo, 
entulho ou materiais inservíveis 
- é de todos nós: cidadãos, po-
der público, indústria, comércio 
varejista. 

A Prefeitura oferece toda uma 
estrutura para facilitar que esse 
descarte aconteça, mas é preciso 
que os cidadãos ajam com cons-
ciência e cidadania.

Lixeiras públicas
Um dos argumentos mais 

comuns quando se conversa com 
pessoas que pretendem explicar 
a sujeira em vias públicas é que 
faltam lixeiras.

Mas, será que basta ter mais 
lixeiras pelas ruas? Historicamen-
te, várias vezes foram instaladas 
milhares de lixeiras pelas ruas da 
cidade e os problemas foram para 
além do vandalismo. 

Ou seja, as lixeiras não apenas 
eram quebradas por ações inten-
cionais, como também eram mal 
usadas. 

Havia pessoas que mesmo 
vendo a lixeira já com sua ca-
pacidade esgotada colocavam 
mais rejeitos, que extrapolavam 
e deixavam todo o entorno sujo.

Outro problema comum: mo-
radores das redondezas usam 
lixeiras de vias públicas para 
depositar sacos inteiros, cheios 
de lixo doméstico. 

Fundamental é ter respon-
sabilidade sobre o próprio lixo 
produzido - mesmo em casos de 
pequenos objetos e rejeitos como 
papéis de bala, guardanapos usa-
dos em algum alimento, canudos, 
mexedores de café, chicletes mas-
cados, bitucas de cigarro. 

O ideal é ter sempre na bolsa 
ou no bolso algum pequeno 
pote, latinha ou saquinho (de 
preferência de papel) para abrigar 
esses pequenos rejeitos. No caso 
das pontas de cigarros, o próprio 
maço pode ser um recipiente 
para evitar que as guimbas sejam 
despejadas irregularmente pela 
cidade.

Vale destacar que são esses 
“pequenos lixos” que comprome-

tem a beleza e a saúde da cidade 
e de suas praças, ruas e jardins. 

Vale destacar que em muitos 
países do mundo não há sequer 
gastos públicos com varrição - 
ou o gasto é mínimo - porque 
não há necessidade de remover 
esses pequenos detritos de vias 
públicas diariamente.

PEV’s
Respeite o limite dos Postos de 

Entrega Voluntária (PEVs), que 
são aqueles contêineres verdes 
e grandes, situados em praças e 
outros pontos urbanos, 

Os PEVs existem para que os 
munícipes possam depositar ali 
itens recicláveis, apenas: vidro, 
metais, papel (limpo) e plástico. 
Da mesma forma que ocorre com 
lixeiras, os PEVs muitas vezes são 
usados de forma irregular, com 
pessoas deixando sacolas mesmo 
quando já estão com capacidade 
esgotada ou com lixo doméstico 
comum, com resíduos não reci-
cláveis.

Coleta seletiva
É igualmente questão de cons-

ciência separar em casa os mate-
riais recicláveis e não recicláveis. 
Não é trabalhoso, requer pouco 
espaço e ainda se trata de mate-
rial limpo - em geral embalagens 
usadas apenas no trajeto entre o 
supermercado e sua casa. 

Depois, basta juntar todo esse 
material reciclável em um único 
saco, e colocar na data e horário 
em que o serviços são prestados 
pela concessionária Ecourbis, 
que é responsável pelas zonas 
Sul e Leste da apital.  Há data 
certa para a coleta regular dos 
resíduos domiciliares comuns 
e data para coleta seletiva, dos 
recicláveis. Para saber a data e 
horário em que os serviços são 
prestados, acesse: www.ecourbis.
com.br/ecoleta.aspx.

É sempre muito importante 
obedecer aos horários de coleta, 
evitando que o lixo seja alvo de 
vandalismo ou se espalhe pelas 
vias públicas. Use sempre sacos 
adequados para acondicionar 
cada tipo de material. 

Novamente, em muitos países 
do mundo cabe ao cidadão levar 

os recicláveis até postos de coleta. 
Assim, a coleta seletiva domiciliar 
duas vezes por semana é um 
grande facilitador para que todos 
possam contribuir. 

Entulho
Como em qualquer tipo de 

descarte, é preciso se respon-
sabilizar pelo destino final de 
entulho, em caso de reformas e 
construções. 

Se a obra for pequena, como 
por exemplo a troca de uma 
pia ou um pequeno trecho de 
piso, basta levar o material aos 
Ecopontos. 

Já existem 100 deles na cidade, 
onde é possível depositar regular 
e gratuitamente 1 metro cúbico 
de entulho por dia. Os ecopon-
tos estão espalhados por toda a 
cidade (veja a lista completa em 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/regionais/amlurb/
ecopontos). Todos os Ecopontos 
funcionam de segunda a sábado, 
das 6h às 22h, e aos domingos e 
feriados, das 6h às 18h.

Para reformas maiores e cons-
truções que geram muito entu-

lho, é dever do cidadão contratar 
caçambas para a retirada das 
sobras de material. Ainda nesses 
casos, é preciso � car atento à res-
ponsabilidade de escolher uma 
empresa que descarte regular-
mente o entulho em aterros de 
inerte legalizados, e não em áre-
as urbanas. Também no site da 
Prefeitura é possível encontrar a 
lista de empresas regulares. 

Outra atitude equivocada que 
traz danos à cidade é a contrata-
ção de carroceiros independentes 
para levar o entulho ou outro tipo 
de material não reciclável, pois o 
destino � nal pode ser a praça ou 
a rua do seu próprio bairro. 

Os ecopontos ainda recebem 
sobras de jardinagem e podas, 
grandes objetos, como móveis, 
e mantêm PEVs, de materiais 
recicláveis. 

Cata-bagulho
A chamada Operação Cata-

-Bagulho tem programação divi-
didia por bairro e pré-de� nida no 
início do ano, em cada uma das 
Prefeituras Regionais. 

Na data agendada, sempre 
durante as manhãs de sábado, os 
caminhões passam nas ruas esta-
belecidas e retiram o que estiver 
nas calçadas para remoção: peda-
ços de madeira, restos de metais, 
colchões, eletrodomésticos, brin-
quedos quebrados, móveis velhos 
e outros objetos sem uso

Menos lixo
Também é responsabilida-

de de cada cidadão reduzir a 
quantidade de lixo que produz 
diariamente. Reduzir as compras, 
evitar desperdícios, doar, rea-
proveitar e renovar itens antigos, 
consertar em vez de comprar 
novos... São medidas simples 
e que contribuem para menor 
geração de lixo.

Uma iniciativa da própria 
comunidade e que trouxe 
resultados bonitos: a Orquestra 
Filarmônica de Paraisópolis, na 
zona sul paulistana, criada em 
2010. O projeto oferece cursos 
gratuitos e pro� ssionalizantes 
de música para crianças e ado-
lescentes residentes em Parai-
sópolis, um universo de 25.000 
crianças e jovens da comuni-
dade. Atualmente, conta com 
187 alunos matriculados, que 

recebem gratuitamente aulas 
de instrumentos de orquestra, 
teoria musical, história da mú-
sica, música de câmera, coral e 
musicalização infantil. 

Quem quiser contribuir com 
o projeto, pode doar instrumen-
tos musicais que estão em casa, 
sem uso. São aceitos os seguin-
tes instrumentos:

- Cordas: violinos, violas, 
violoncelos e contrabaixos

- Madeiras: � autas transver-

sais, oboés, clarinetes e fagotes
- Metais: trompas, trompetes 

e trombones
- Percussão: instrumentos em 

geral
A orquestra pode agendar 

a retirada do instrumento no 
local indicado pelo doador. 
Para mais informações, entre 
em contato com Monica pelo 
telefone 98991-1599 ou envie 
um e-mail para secretaria@
orquestrasparaisopolis.com.br

Doe instrumentos musicais em Paraisópolis

Umapaz Ibirapuera
promove encontros em áreas verdes para 
analisar casos de educação ambiental 

Orquestra Filarmônica
Existe desde 2010 e atende jovens de 
comunidade na zona sul paulistana

A Universidade Municipal 
de Meio Ambiente e Paz é um  
projeto com foco em educação 
ambiental com sede no Parque 
do Ibirapuera, que promove di-
versas atividades gratuitas. Des-
de maio, está acontecendo um 
Curso Educação Ambiental em 
Espaços não Formais: Estudos de 
Caso em Parques e Praças: uma 
ótima opção de passeio com 
fundo educativo e ambiental na 
zona sul de São Paulo.

O objetivo é discutir con-
ceitos, fundamentos teóricos 
e marcos legais; elaboração de 
projetos e análise de estudos 
de caso e ações de educação 
ambiental que ocorrem nesses 
espaços. 

Já ocorreram dois encon-
tros e o próximo será dia 6 de 
agosto, segunda, para discutir 
“Pertencimento, identidade, 
responsabilidade: educação am-
biental e teóricos da educação”. 

Depois, haverá novos encontros 
em 3 de setembro; 1 de outubro; 
5 de novembro; 3 de dezembro 
de 2018. Sempre às segundas-
-feiras, das 14h às 17h. Haverá 
certi� cado (com presença míni-
ma de  75% ) ou fornecimento 
de declaração de horas  para 
quem necessitar

A Sede da UMAPAZ � ca no 
Parque Ibirapuera, com entrada 
pela Av. Quarto Centenário, 
1268 - portão 7

SÓ RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 
ENTRE SOCIEDADE E PODER PÚBLICO 
PODE MELHORAR LIMPEZA URBANA
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Orquestra Filarmônica de Paraisópolis/Divulgação
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 44

Da cirandinha às olimpíadas e 
aulas de natação: o esporte educa

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

Atividades físicas para crian-
ças e jovens têm inúmeros 
benefícios: ajudam a socializar, 
respeitar os colegas, desafi ar 
os próprios limites. Contribuem 
com a coordenação motora e 
trazem saúde. Ensinam o valor 
de vitórias e derrotas. E tem 
ainda o aspecto lúdico, diverti-
do mesmo, da prática!

Com o passar dos anos, 
as escolas foram ampliando, 
diversifi cando e aprimorando 
a inserção dos esportes na gra-
de disciplinar. A trajetória das 
atividades físicas nas escolas 
resume um pouco do que são 
as diferenças entre gerações. 

“Começamos a escola em 
1958, apenas com turmas de 
crianças da educação infantil e 
Ensino Fundamental, naquela 
época chamado Primário”, 
relembra Lucy Nieman, que há 
60 anos criou uma das mais an-
tigas escolas particulares ainda 
em funcionamento na cidade, 
a Escola Nossa Senhora das 
Graças. Mas, engana-se quem 
pensa que a atividade física e 
prática coletiva de exercícios 
era algo ausente. 

As antigas brincadeiras de 
crianças tinham alto valor nesse 
processo de coordenação moto-
ra e relacionamento das turmas: 
Corre-Cotia, Barra-Manteiga, 
Amarelinha, Cirandinha, Pique 
Bandeira... todas essas brin-
cadeiras, coordenadas pelas 
educadoras, tinham já alto valor 
educativo e físico-corporal. 

“Sempre valorizamos a prá-
tica esportiva e com o cresci-
mento do bairro Cidade Vargas, 
da própria ENSG, foi possível 

também diversifi car e ampliar 
o valor do esporte na escola”, 
complementa a diretora peda-
gógica Eliane Kattur NIeman 
Mello. Além de a própria es-
cola ter mudado de sede, aos 
poucos houve investimentos 
em quadra poliesportiva, de-
pois um ginásio coberto com 
arquibancada e, por fim, até 
uma piscina foi construída na 
década de 1990.

A piscina é especialmente 
usada para aulas extras de 
natação e hidroginástica, que 
são abertas à comunidade, 
mas também os alunos fazem 
eventualmente atividades de 
Educação Física ali. “O profes-
sor Leonardo Leite leva turmas 
para que os estudantes possam 
perceber a diferença entre os 
mesmos exercícios, quando 
praticados  dentro e fora da 
água”, conta Eliane. 

Outro ponto alto do tra-
balho desenvolvido na ENSG 
com os alunos é a Oliensg 
- Olimpíadas da Escola Nossa 

Senhora das Graças, realizada 
anualmente há 32 anos!

São diversas modalidades: 
basquete, volei, handebol, na-
tação, salto em altura, futebol, 
corrida de revezamento... E 
engana-se quem acredita que, 
com a tecnologia, as brinca-
deiras de rua perderam espa-
ço: ainda há disputa de pique 
bandeira, queimada, corrida 
com obstáculos, gincana... Pa-
ralelamente, são desenvolvidas 
atividades que resgatam jogos 
de tabuleiro e estimulam o co-
nhecimento, como Quem sabe 
responde, Show de Talentos, 
Missão Impossível, Gincana...

“Ao longo do ano, a Edu-
cação Física é baseada na Psi-
comotricidade, uma ciência 
que estuda o homem por seu 
corpo em movimento. Realiza-
mos uma série de atividades, 
exercícios e jogos, procurando 
promover o completo desenvol-
vimento físico, mental, afetivo e 
social”, explica 
o professor.

Acervo/Jornal SP Zona Sul

Olimpíadas são realizadas há 32 anos. Na foto, edição de 10 anos atrás

Casa do Sítio da Ressaca precisa de restauro
Uma inscrição na porta de 

entrada da Casa do Sítio da 
Ressaca, exemplar bandeiris-
ta tomado como patrimônio 
histórico no Jabaquara, indica 
sua data provável de constru-
ção: 1719. Prestes a completar 
300 anos, portanto, a casa 
bandeirista de pau a pique foi 
descoberta em um passeio 
feito pelo modernista Mário 
de Andrade em 1937, quando 
o escritor ocupada o cargo 

de Secretário Municipal de 
Cultura. 

Depois disso, o imóvel tor-
nou-se alvo de vários estudos 
de historiadores, foi tombado 
como património histórico e 
serviu de base para atrair a 
construção do Centro Cultural 
do Jabaquara. 

Hoje, a casa integra um 
conjunto de espaços públicos 
municipais que celebra a cul-
tura afrobrasileira na cidade. 

Depois de várias mudanças 
administrativas ao longo dos 
anos, o Sítio da Ressaca faz 
parte complexo cultural com-
posto pela biblioteca Paulo 
Duarte e pelo Centro de Cul-
turas Negras do Jabaquara 
- Mãe Sylvia de Oxalá.

Mas, a situação atual do 
imóvel está deixando preo-
cupados os apaixonados por 
história e preservação arqui-
tetônica paulista. 

“Um monumento da his-
tória de São Paulo tão im-
portante e exemplar raro 
das construções coloniais 
não pode ficar abandonado 
a espera do seu fim”, diz a 
arquiteta Tel Rohwedder. Ela 
conta que vem acompanhan-
do a situação há alguns me-
ses, com preocupação. A casa 
está sustentada por escoras 
de madeira para não ruir de 
vez, tem enormes rachaduras 
por todos os lados e com seu 
madeiramento (original) de 
canela preta está bastante 
comprometido por cupins.

Outra preocupação da vizi-
nhança é com a programação 
cultural. Há tempos não há 
uma epxosição específi ca na 
Casa do Sítio da Ressaca. 

O Centro de Culturas Ne-
gras e a Biblioteca Paulo Du-
arte contam com eventos, 
palestras, cursos e outras ati-
vidades, especialmente com 
foco na temática da cultura 
negra, mas também de outros 
programas que circulam espa-
ços culturais da cidade. 

A casa integra também um 
circuito municipal de espaços 
históricos preservados, cha-
mado “Museu da Cidade”. O 

site do projeto está fora do ar. 
Procurada, a Secretaria 

Municipal de Cultura afi rmou 
que há um projeto técnico 
para reformar o espaço. Não 
informou, entretanto, quando 
a reforma teria início. 

Por outro lado, a SMC ga-
rante que não há riscos para 
os visitantes.

Com relação à programa-
ção cultural, a Secretaia diz 
que, como a casa histórica 
integra um complexo cultural, 
que inclui a biblioteca Paulo 
Duarte e o Centro de Culturas 
Negras do Jabaquara - Mãe 
Sylvia de Oxalá, a progra-
mação desses espaços está 
regular e pode ser consultada 
em www.cultura.prefeitura.
sp.gov.br

Também não foi explicado 
por que o site da Casa está 
fora do ar. 

O primeiro restauro da 
Casa Sítio da Ressaca foi há 
40 anos, em 1978, e aberta 
ao público em 1979. Em 1986, 
sofreu um pequeno incêndio. 
Depois, passou por quatro 
novos pequenos restauros, o 
último deles em 2002. 

•URBANISMO

LIGUE: 99918-9517 (VIVO) 
   Fone: 2387-4184

ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2018 (AOS SÁBADOS)

01 de Setembro - Sábado
Expofl ora - 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, pas-
seios 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 

A casa está escorada por madeiras e várias rachaduras são 
visíveis no imóvel, que em 2019 completa 300 anos

Fotos: Tel Rohwedder
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•GASTRONOMIA

Buffet de churrasco é opção prática
comer no balcão ou levar 
as carnes para produzir o 
churrasco em casa. Mas, a 
Casa de Carnes também já 
conquistou fama na promo-
ção de eventos. Atende em 
festas particulares ou de 
empresas, organizando tudo 
para que os anfitriões não 
tenham trabalho nenhum. 
Há diferentes alternativas 
de pacotes e cada um deci-
de que serviços e produtos 

fazem parte do contrato - das 
guarnições às carnes; das be-
bidas ao gelo; do número de 
funcionários (churrasqueiro, 
garçons, copeiras) aos aces-
sórios (mesas, guardanapos, 
copos, talheres, travessas...).

A descrição de cadapa-
cote e sua adequação ao 
número de convidados pode 
ser consultada no site www.
cecigrelhados.com.br.

Há, por exemplo, festas 
em que são servidos apenas 
espetinhos, nasvariedades 
escolhidas pelos clientes, 
até outros com várias guar-
nições, saladas, cortes espe-
ciais...

A duração das festas tam-
bém é negociável e toda car-
ne não aproveitada durante o 
evento fica para o cliente. “É 
nosso diferencial”, comenta 
Valdir Queiroz, diretor da 
empresa. Em geral, as festas 
duram 5 horas, a equipe che-
ga com uma hora de antece-
dência e os pacotes básicos 

Na Avenida Afonso Maria-
no Fagundes quase esquina 
com a Avenida Ceci, o aroma 
de churrasco convida a co-
nhecer o talento no preparo 
de carnes no ponto desejado 
pelos clientes. Ali está a Ceci 
Grelhados, que faz suces-
so por produzir espetinhos 
grelhados, carnes em peça, 
linguiça. Tudo na hora, frequi-
nho e pronto pra ser levado...

A clientela vem retirar, 

Macarons: região tem delícia francesa
que conquistou o Brasil

Um doce clássico francês, 
feito de forma complexa e ao 
mesmo tempo com resultado 
suave e que derrete nas bo-
cas, está fazendo sucesso no 
Brasil. É o macaron, docinho 
com massa feita de farinha 
de amêndoas suavemente 
mesclada com merengue de 
neves, de forma que atinge 
textura e sabor único.

A delícia francesa vem fa-
zendo sucesso no Brasil há 
algum tempo e já substitui 
o tradicional “bem casado” 
como lembrancinha em algu-
mas festas de aniversários, 

casamentos, batizados, festas 
de empresa. Não só pela deli-
cadeza do sabor, mas também 
pelo visual colorido e elegante.

Na doceria do Atelier Ales-
sandra Tonisi é possível não 
só degustar o macaron no dia 
a dia, acompanhado de um 
bom expresso, como tam-
bém encomendar o doce para 
festas e ocasiões especiais. 
Afinal, vale lembrar, o Atelier 
tem experiência de mais de 15 
anos em cake design, mesas 
de sobremesas, docinhos finos 
em geral. Nesse caso, o ideal é 
agendar uma degustação.

Fica na Rua Carneiro da 
Cunha, 317 - Saúde. Fone: 4508-
3606. Veja mais em facebook.
com/atelieralessandratonisi; e 
instagram: @alessandra_to-
nisi.  A loja funciona todos os 
dias: de segunda a sábado das 
8h às 20h; domingos das 11h 
às 19h.

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

Um bar repleto de 
sabor e alto astral 

 

☑ Música ao vivo de quinta 

a sábado, a partir das 20h

☑ Feijoada no almoço, aos 

sábados

☑ Paella no almoço, 

aos domingos

☑ Risotos, carnes 

grelhadas, escondidinho

☑ Espetinhos diversos

☑ Porções variadas: 

lula e camarão, linguiça, 

acepipes, pastéis, bolinhos

empadas feitas na hora

♪♫►

Um bar repleto de 
sabor e alto astral 

NOVA PORÇÃO
CAMARÕES GIGANTES!!!

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas)

O MELHOR ESPETINHO AGORA 
COM O MELHOR PREÇO!!!

PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: 
PICANHA + PORÇÃO DE LINGUIÇA
DE R$ 119,OO POR R$ 89,00!!!!

PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: 

DE SEGUNDA A SEXTA,

QUALQUER ESPETINHO

A R$ 5,OO/CADA

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

TEMOS BUFFET DE CHURRASCO

preveem 50 pessoas.
Vale ressaltar a quali - 

dade: os espetinhos, por 
exemplo, são preparados na 
véspera, com tempero casei-
ro, sem colorantes ou con-
servantes, além de todas as 
carnes serem peças nobres.

A Ceci Grelhados fica na 
Avenida Afonso Mariano Fa-
gundes, 1349 - Planalto Pau-
lista. Telefones: 2276-7901. É 
possível agendar degustação 
préia. Whatsap 99976-7156. 
www.cecigrelhados.com.br.
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# atualize-se Agenda
Encontro com o 
Doki e a Mundi: 
sábado, dia 28

Doki e toda a turma do 
Discovery Kids estão de despedindo 
do Shopping Plaza Sul, mas ainda dá 
tempo de se divertir e aprender mais 
sobre temas como meio ambiente, 
alimentação saudável, fauna e flora 
brasileiras em exposição temática 
interativa que traz Doki e sua turma 
explorando o Brasil. Com um cenário 
colorido, a exposição educativa está 
disposta em um circuito com sete 
áreas que apresentam as regiões do 
país. E para aqueles que são fãs da 
Turminha, no próximo sábado, 
28 de julho, os personagens Doki 
e Mundi estarão presentes para 
sessões de fotos com os clientes 
das 14h às 17h, com entradas a 
cada 30 minutos. Para partici-
par, os interessados deverão reti-
rar as senhas no P1 – em frente 
à academia, a partir das 13h. 

Fut-Encontro 
presta homenagem
à jogadora Marta

O próximo Fut-Encontro vai 
discutir a atuação de uma das 
maiores estrelas do futebol brasileiro 
de todos os tempos: a jogadora da 
seleção feminina Marta. Marta aca-
ba de ser indicada novamente pela 
Fifa para disputar o prêmio anual da 
entidade que destaca os melhores 
no futebol mundial. É a 14a ocasião 
em que Marta disputa importantes 
premiações internacionais e a joga-
dora estará buscando o “Hexa” no 
The Best, da Fifa: ela já foi escolhida 
como a melhor do mundo por cinco 
vezes. É a única brasileira a disputar 
o título em 2018.  O Fut-Encontro 
“Reiventando o Futebol com Marta 
acontecerá na terça (07/08), às 19h, 
no Shopping Plaza Sul. Em frente 
à C&A – P0. Atividade gratuita.

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 

Plaza Sul completará 25 anos remodelado

Procurando presentes para o Pai? 
#moda

Em abril de 1994, quando o 
Shopping Plaza Sul abriu suas por-
tas, após dois anos de obras, o pú-
blico ainda não conhecia a internet. 
O compurador era artigo de luxo 
restrito a algumas residências, o 
vídeocassete era a melhor maneira 
de ver filmes em casa e um ingresso 
de cinema custava 8 mil “cruzeiros” 
- a nova moeda, o Real, só seria im-
plantada em julho do mesmo ano.

As marcas, modas e tendências, 
da mesma forma, eram outras. 
Pakalolo, Zoomp, Arapuã estavam 
entre as bandeiras “famosas” que 
garantiam um mix diversificado, em 
sintonia com a época. O mesmo 
valia para a loja âncora Mappin, pri-
meira magazine de departamentos 
brasileira, mas que deixou de existir 
em 2001. Várias de suas unidades 
foram assumidas pela rede gaúcha 

#NOVOPLAZASUL

Dia dos Pais no Shopping Plaza Sul tem 
programação de lazer para toda família

Seu pai sabe muito sobre você: 
sua história, seus hábitos, seu jeito 
de ser. Então... é melhor caprichar 
no presente. Com esse tom bem 
humorado, que tem marcado as 
campanhas recentes, o Shopping 
Plaza Sul convida clientes não só a 
celebrar a data com algo marcan-
te, mas também com uma progra-
mação que estimula a interação 
familiar. 

Intitulada “Coisa de Pai” e com 
o mote “Seu pai sabe muito so-
bre você - é melhor caprichar no 
presente” se estende de 1 a 12 de 
agosto e será divulgada em jornais, 
rádios, redes sociais e internet, além 
de comunicação visual dentro do 
próprio Shopping. 

Além disso, a programação prevê 
oficinas durante todo o período 
para os filhos e os pais se divertirem 
brincando juntos. “Serão diversas 
atividades, como criação de avião, 

para oferecer um delicioso almo-
ço de Dia dos Pais. São inúmeras 
opções na praça de alimentação e 
ainda o novíssimo Sampa no Prato, 
o tradicional La Pasta Gialla, 
Outback, Mustang Sally ou 
Braugarten, para você aproveitar 
ainda mais com seu pai.

Serviço: Campanha “Coisa de 
Pai”, de 1 a 12 de Agosto 

Oficinas: de 01 a 12 de agosto, 
em frente à C&A 

Plaza Aberto: 12/08, das 10h às 
13h, G4 - Estacionamento desco-
berto, acesso pela Rua Frei Rolim.

navio e espada de papel, pebolim, 
oficina de pipa, e cesta de basque-
te”, diz Fábio Segura, superinten-
dente do Plaza Sul. Ele acrescenta 
que as oficinas não apenas esti-
mulam a interação familiar como 
também se inserem no objetivo de 
o shopping ser um centro de com-
pras, lazer e programação cultural 
para a comunidade do entorno. 

Plaza Aberto

Outra programação para en-
volver famílias e vizinhança será o 
evento Plaza Aberto, que acontece 
no domingo do dia dos Pais, 12 de 
Agosto. O Shopping disponibilizará 
um espaço no estacionamento G4, 
das 10h às 13h, onde o público 
terá área para andar de bicicleta 
e empinar pipa, e também outras 
atividades como traves de gol e 
outras diversões. 

E a partir das 12h os restauran-
tes do shopping estarão prontos 

Renner, como a do Plaza Sul.

Os conceitos de decoração 
e conforto, preocupações com 
sustentabilidade e busca pelo 
atendimento às mais modernas 
necessidades da clientela evoluíram 
na mesma velocidade.

Ao longo dos últimos 25 anos, 
o Shopping vem investindo em 
mudanças estruturais, ao mesmo 
tempo em que investe em sustenta-
bilidade, com ações para economia 
de água e energia, reciclagem e 
educação ambiental.

Em 2005, o empreendimento 
já recebia sua certificação segundo 
a norma ISO 14001, por conta de 
seu avançado Sistema de Gestão 
Ambiental e, em 2008, certificou 
seu Sistema de Segurança e Saúde 
segundo a norma OHSAS 18001. 

Foi também na década passa-
da que os cinemas do Plaza Sul 
passaram por completa reforma. 
O sistema multiplex, com confor-
táveis salas aptas para exibição em 
3D, trouxe conforto e tecnologia 
de ponta para exibição dos mais 
recentes lançamentos da sétima 
arte no mundo.

“Nossa intenção, hoje, é man-
ter um ritmo intenso de novida-

des e prestação de serviços que 
atendam serviços que atendam às 
expectativas dos nossos clientes”, 
afirma Fabio Segura, Superinten-
dente do Shopping  Plaza Sul. 
“Visitar o Shopping deve ser uma 
experência agradável e completa, 
com mix moderno de produtos e 
marcas, lazer e gastronomia, além 
de eventos e ações constantes”, 
conclui.

Engana-se quem acha que 
escolher presentes para o público 
masculino é difícil. Os pais têm, 
sim, bom gosto e sabem apreciar 
artigos de qualidade, tanto para 
momentos esportivos quanto para 
ocasiões mais sóbrias. No Plaza 
Sul, os filhos vão encontrar várias 
opções em todos os estilos. 

Para quem curte roupas es-
portivas, seja para o dia a dia ou 
para os finais de semana, uma boa 
pedida é a loja Track & Field. Aqui, 
camisetas em vários tons e com 
tecido ideal para garantir conforto 
e elasticidade na hora de praticar 
esportes ou lazer (foto 1).

Na Aramis, há igualmen-
te presente para todos os pais. 
A bermuda marrom (foto 2) é 
descolada mas ao mesmo tempo 

garante sobriedade. 
A camisa azul (foto 
3) é versátil e ade-
quada a diferentes 
situações cotidianas.

Para os pais que 
curtem um estilo 
jovial, a pedida é 
conferir jeans, jaquetas e camise-
tas com estampas super criativas 
da TNG. O conjunto com jaqueta 
camuflada (foto 4) mostra perso-
nalidade.

Outra alternativa é a Levis. 
As calças jeans são uma pedida 
atemporal e que agrada pais de 
todas as idades e estilos (foto 5).

Na Mr. Cat, há uma diversidade 
de sapatos exclusivos, em couro 
de alta qualidade, para pais mais 
clássicos ou modernos (foto 6). 

1

2

3

4

6

5

SEU PAI SABE MUITO 
SOBRE VOCÊ. 
MELHOR CAPRICHAR 
NO PRESENTE.

SEU PAI SABE MUITO 
SOBRE VOCÊ.
MELHOR CAPRICHAR 
NO PRESENTE.

N SAC 4003.7220 N (11) 96398.3127 - SHOPPINGPLAZASUL.COM.BR
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Sua calçada tem menos que 1,90m 
de largura? Saiba o que fazer

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

PORTA
BALCÃO 

3 FOLHAS 
2,10 X 1,50
BRILHANTE

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

BASCULANTE 
0,60 X 0,60 
BRILHANTE

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

VENEZIANA 3 FOLHAS 
1,00 X 1,00 BRILHANTE

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
 1,00 X 1,20

PORTA 
VISION 3 

PORTA 
CAMARÃO 
2,10 X 0,80

UNIDADE ROSCHEL - 
TELEFONE: 5929-9555

Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José - 

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

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

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

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

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

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

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

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

R$
699,90R$ 46,90

R$ 259,90 R$ 199,90

R$ 149,90

LOJA DE
FÁBRICA

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

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

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

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

WhatsApp: 9 4796-1289

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

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

R$
999,90

VITRO 2 FOLHAS 
1,00 X 1,00 
BRILHANTE

R$ 99,90

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

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

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

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

VALMIR

VIDRAÇARIA 
E SERRALHERIA 

DO BOSQUE

◊ EnvidraçamEnto 
dE SacadaS 

◊ vidroS comunS E 
tEmpEradoS 

◊ Box  ◊ ESpElhoS 
◊ corrimão 

◊ Guarda corpo  
◊ ESquadriaS dE 

alumínio manutEnção 
Em GEral

F: 2737-2377 / Fax: 2737-2387
Cel.: 98577-1080

R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

Alumínio - Manutenção em Geral
F.: 2737-2377 / Fax: 2737-2387

Cel.: 98577-1080
R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

BSV
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Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
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S.PAULO ZONA SUL
As matérias assinadas e / ou em qua-
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Distribuído gratuitamente
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mais
VIDRO

→ Envidraçamento de Sacadas    
→ Esquadrias de Alumínio

→ Box
→ Espelho

2062-3300   9 9260-1823
R. Dr. Mario Vicente, 1204 - Ipiranga

Nem todos os casos têm 
solução, já que muitas vias 
públicas são estreitas ou com 
projeto viário que inviabiliza 
ampliações. Mas, na dúvida, se 
a calçada em sua rua é estreita, 
tem menos de 1,90 m de lar-
gura, o ideal é procurar a Pre-
feitura Regional de seu bairro. 

Um técnico vai avaliar a 

VENDA

LOCAÇÃO

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 5437-0402

APTO VILA GUARANI
R$ 430 MIL

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

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

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

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

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

churrasq.2 vagas. Temos outros. 

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

R$ 920 MIL - Px. METRô 
124m2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box 
no banh, banh. soc. c/ box, va-

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

CASA TÉRREA
VILA GUARANI R$ 320 MIL

2 dorms, sala, cozinha,

WC, quintal, 1 vaga.

Pereciosa reforma

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

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

2 vagas. Oportunidade.

SOBRADO DE VILA
PRÓx. METRô CONCEIçÃO 

R$ 330 MIL
3 dorm, 1 WC, 1 sala, copa, coz, 
lavabo, qtal. c/ um qto, 2 vagas. 
Oportunidade. Abaixo do valor

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA -

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 dorms edícula

com banheiro -  Entrada lateral, área
de serviço/02 vagas = R$590 mil

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

02 vagas. R$ 900 mil.

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

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

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

R$ 1.600.000,00.

APTO SAÚDE
2 dorms c/ AE´s, sala 2 ambs. c/ varanda,
cozinha planejada, 2 vagas. Impecável.

R$ 2.700,00.

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

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

Otima localização. R$ 2.000,00.

CONCEIÇÃO
Sobrado, 3 ds (suite), sala 02 ambs,

copa-coz, qtal grande, edicula completa,
03 vagas. Repleto de arms. Junto ao metro. 

Comercial/ Residencial. R$ 3.000,00.

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

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

R$ 1.900,00

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

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

 PLANALTO PAULISTA
Quarto, sala, cozinha, banheiro 

e área de serviço. Impecavel. R$ 900,00

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 sufi ciente.
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

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

RESTAURANTE SELF-
SERVICE METRÔ CONCEIÇAO

R$ 80 mil de entrada
+ R$ 80 mil facilito

Tel: 97020-5095

CASA NOVA DE VILA
EXCELENTE SEGURANÇA

R$ 4.200,00 C/ IPTU 

99855-1913 / 2589-3285 C/ TONINHO

3 dorms, 1 suite, 4 WC´s, 2 vagas, cozinha
e quartos c/ armários completos, lavanderia, 

quarto de empregada c/ banheiro.
Casa espetacular, disponível para venda

Admitimos angariadores de imóveis
para locação com veículo próprio.

Enviar CV para:
locacaodinamar@terra.com.br

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 

12/07/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de DAISYSIQUEIRA 
FERNANDES, CPF 032.303.148-08, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Causa 
da interdição:portadora de “demência na doença de Alzheimer 
de início tardio” “CID(10)=F00.1”Limites da curatela:Ilimitada.

Nomeando-se como CURADORES,
em caráter DEFINITIVOS,Evelin Maria Basile Siqueira e José 

Maria Alves Ferreira. 
DITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 

NOS AUTOSDE INTERDIÇÃO DE DAISY SIQUEIRA 
FERNANDES, REQUERIDO POR EVELIN MARIA BASILE 

SIQUEIRA E OUTRO- PROCESSONº1021436-67.2015.8.26.0003

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

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

VENDA

LOCAÇÃO

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 5437-0402

APTO VILA GUARANI
R$ 430 MIL

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

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

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

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

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

churrasq.2 vagas. Temos outros. 

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

R$ 920 MIL - Px. METRô 
124m2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box 
no banh, banh. soc. c/ box, va-

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

CASA TÉRREA
VILA GUARANI R$ 320 MIL

2 dorms, sala, cozinha,

WC, quintal, 1 vaga.

Pereciosa reforma

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

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

2 vagas. Oportunidade.

SOBRADO DE VILA
PRÓx. METRô CONCEIçÃO 

R$ 330 MIL
3 dorm, 1 WC, 1 sala, copa, coz, 
lavabo, qtal. c/ um qto, 2 vagas. 
Oportunidade. Abaixo do valor

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA -

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 dorms edícula

com banheiro -  Entrada lateral, área
de serviço/02 vagas = R$590 mil

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

02 vagas. R$ 900 mil.

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

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

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

R$ 1.600.000,00.

APTO SAÚDE
2 dorms c/ AE´s, sala 2 ambs. c/ varanda,
cozinha planejada, 2 vagas. Impecável.

R$ 2.700,00.

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

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

Otima localização. R$ 2.000,00.

CONCEIÇÃO
Sobrado, 3 ds (suite), sala 02 ambs,

copa-coz, qtal grande, edicula completa,
03 vagas. Repleto de arms. Junto ao metro. 

Comercial/ Residencial. R$ 3.000,00.

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

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

R$ 1.900,00

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

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

 PLANALTO PAULISTA
Quarto, sala, cozinha, banheiro 

e área de serviço. Impecavel. R$ 900,00

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 sufi ciente.
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

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

RESTAURANTE SELF-
SERVICE METRÔ CONCEIÇAO

R$ 80 mil de entrada
+ R$ 80 mil facilito

Tel: 97020-5095

CASA NOVA DE VILA
EXCELENTE SEGURANÇA

R$ 4.200,00 C/ IPTU 

99855-1913 / 2589-3285 C/ TONINHO

3 dorms, 1 suite, 4 WC´s, 2 vagas, cozinha
e quartos c/ armários completos, lavanderia, 

quarto de empregada c/ banheiro.
Casa espetacular, disponível para venda

Admitimos angariadores de imóveis
para locação com veículo próprio.

Enviar CV para:
locacaodinamar@terra.com.br

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 

12/07/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de DAISYSIQUEIRA 
FERNANDES, CPF 032.303.148-08, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Causa 
da interdição:portadora de “demência na doença de Alzheimer 
de início tardio” “CID(10)=F00.1”Limites da curatela:Ilimitada.

Nomeando-se como CURADORES,
em caráter DEFINITIVOS,Evelin Maria Basile Siqueira e José 

Maria Alves Ferreira. 
DITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 

NOS AUTOSDE INTERDIÇÃO DE DAISY SIQUEIRA 
FERNANDES, REQUERIDO POR EVELIN MARIA BASILE 

SIQUEIRA E OUTRO- PROCESSONº1021436-67.2015.8.26.0003

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

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

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

situação da sua calçada e irá 
orientá-lo sobre a melhor al-
ternativa para permitir uma 
faixa de circulação que esteja 
dentro dos padrões defi nidos 
para a faixa livre, que sem-
pre será o fator determinan-
te para o sucesso do proje-
to. A subprefeitura emitirá 
um parecer sobre a sua obra.
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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

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

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

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
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

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

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

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

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
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

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

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
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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

REF.: 15.818

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 495 MIL
Ótima localização, travessa da 
rua Tiquatira, vago, c/ 3 dormi-
tórios, wc social, sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 3 carros, estuda proposta - 

REF.: 15.601

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

SALÃO COM. + RES.
V. MONUMENTO

R$ 560 MIL
Ótima oferta, ótimo p/ renda, 

sendo no térreo c/ amplo salão 
com. c/ wc + 4 cômodos nos 
fundos, e em cima um casa c/ 
2 dorm., sala, coz, wc, lavand., 

quintal - REF.: 16.810

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 570 MIL
Excelente localização do 

bairro, travessa da Av. Bosque 
da Saúde, próximo a Av. do 

Cursino, ótimo para 
construtores, terreno plano 

medindo 10 x 22 = 220m² - 
REF.: 16.921

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Vago, terreno 5 x 37 mts., 

constrção 140 m², c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, living, sl. 

jantar, lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, wc p/ empreg., 

amplo quintal, churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 16.889

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótima oferta, vago, terreno 8 x 
30 m, construção 261 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, escritório c/ WC, edícula 

c/ qto., coz., wc, garagem p/ 4 
carros - REF.: 16.948

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Impecável, ótimo acabto., 

ótimo local, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ ar cond., living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, lavanderia c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros 

- REF.: 16492

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 435 MIL
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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

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

carro - REF.: 16.239

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, depósito, dep. p/ empreg., 

garagem - REF.: 15.769

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.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

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

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

carros - REF.: 16.413

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 

Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 amb., lava-
bo, coz. c/ AE, fogão e forno 
emb., qtal c/ churr., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 15.129

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 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
MIRANDÓPOLIS

R$ 1.280 MIL
Ótima localização, reformado, 
impecável, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., linda churrasq. 
Coberta c/ forno p/ pizza, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.634
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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 ANA ROSA
BOA LOCALIZAÇÃO - 70 M²

2 dorms, sala 2 amb,
cozinha c/ área de serviço, 

sem vaga. R$ 1.500,00

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
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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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  9 8193-2678
ana.perespet@gmail.com

EXERCÍCIOS
SAÚDE E DIVERSÃO
SOCIABILIDADE
STRESS
DESOBEDIÊNCIA
AGRESSIVIDADE
OBESIDADE

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

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

•PETS

Mercado de trabalho 
aumenta a procura por
auxiliares veterinários 
qualifi cados

Atualmente, o Brasil ocupa 
o segundo lugar no ranking 
mundial de número de ani-
mais de estimação, ficando 
somente atrás dos Estados 
Unidos. Este crescente au-
mento do número de pets, em 
especial cães e gatos, aumen-
ta a demanda de serviços de 
qualidades voltados à estes 
animais que fazem parte das 
famílias. 

Os serviços veterinários 
principalmente vem crescen-
do muito e acompanhando 
estas demandas de mercado 
para melhor servir esta ten-
dência. Consequentemente, 
o mercado de trabalho vem 
buscando cada vez mais pro-
fissionais qualificados que 
possam atuar neste ramo, e 
o médico veterinário precisa 
crescentemente de profi ssio-
nais que possuam auxilia-lo na 
rotina de atendimentos. 

Desta forma, o profissio-
nal auxiliar veterinário vem 
ganhando maior visibilidade 
no cenário profissional pois 
pode atuar em parceria com o 

médico veterinário em clínicas 
e hospitais, além disso, atuar 
em pet shops, hotéis e cre-
ches para cães, laboratórios, 
lojas de ração, entre outros. 
Hoje em dia, há poucos au-
xiliares capacitados, e este 
profissional é rapidamente 
inserido no mercado de tra-
balho. 

Para se tornar um auxiliar 
veterinário é necessário re-
alizar um curso profissiona-
lizante, com aulas teóricas e 
práticas e receber o certifi ca-
do profssional. 

Se interessou? Gostaria de 
ser um auxiliar veterinário? A 
empresa de cursos veteriná-
rios VetDidactic está promo-
vendo o Curso Intensivo de 
Formação em Auxiliar Veteri-
nário com duração de quatro 
meses na Vila Mariana. 

Quer saber mais? Entre 
em contato: vetdidactic@
gmail.com 11 99110-7655, 11 
97218-5218.

Dr. Tadeu Cardoso 
Coordenador pedagógico

*Dicas de lazer e gastronomia 
- Ofertas - Informações 

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/


