Restaurante tem comida tex-mex
e decoração de cinema, estilo
anos 1950, além de drinks e shakes

FATOS Colecione a história do bairro.

Nesta edição: escola fez horta e
QUE NOS plantou dezenas de árvores
E MOTIVOS
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Sarampo e pólio: ameaças estão de volta?
Doenças que estavam
sob controle apresentam
novos surtos no Brasil:
sarampo e da poliomielite
- que há quase 40 anos não
registrava nenhum caso
- ameaçam reaparecer e
colocam em risco a vida
de crianças. Para evitar a
retomada das doenças, a
Campanha de Vacinação
esse ano foi antecipada
e começa nesse sábado,
com todas unidades de
saúde da cidade abertas.
Mas, além de estimular
a atualização das doses,
a Prefeitura também vai
acompanhar carteiras de
vacinação no momento
das matrículas na rede municipal de ensino. Página 5
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Gás encanado é mais fraco aos domingos?
Moradores da Vila Mariana di-

tensa, tanto em chuveiros quanto - a Comgás - envia técnicos em

zem que aos domingos e também nas cozinhas, a pressão na rede horário comercial, que não recoem feriados, quando a maioria

5061-3646

tem sido reduzida. Usar os for- nhecem o problema. A queixa é

das famílias está em casa e usa o nos tem sido impossível, relatam. comum a moradores de edifícios
gás canalizado de forma mais in-

A empresa que distribui o gás e casas residenciais. Página 5

O MELHOR ESPETINHO AGORA
COM O MELHOR PREÇO!!!

Grupo Tapa está de volta
ao Teatro João Caetano
Foto: Ronaldo Gutierrez/Divulgação
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PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS:
PICANHA + PORÇÃO DE LINGUIÇA
DE R$ 119,OO POR R$ 89,00!!!!

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

Um espetáculo sensual e inédito no Brasil, Anatol
estreia hoje no Teatro João Caetano. A montagem do
Grupo Tapa para o texto Anatol, de Arthur Schnitzler,
é dividido em seis curtos episódios, com diálogos
carregados de humor ácido. Em cada história, Anatol e seu cúmplice Max (uma espécie de duplo do
protagonista) têm amantes diferentes – burguesas,
atrizes, prostitutas e costureiras –, sem fazer distinção de idade, classe social ou estado civil.. Página 8
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•BELEZA

Tem idade para
ousar no visual?
Quantas regras e opiniões
cada mulher já
ouviu quando se
trata de estética, visual e cabelos? “Quando
têm filhos, mulheres devem
cortar cabelos”.
“Jovens não ficam bem de cabelos muito curtos, os longos
são mais femininos”. “Mulheres mais velhas
não devem deixar os cabelos
brancos”. “Mechas em tons
fantasia, fortes, como pik, azul
ou roxo só devem ser usadas
por mulheres mais novas”, e
por aí vai. Mas, será que não
pode mesmo? Quem será que
estipulou tantas proibições e
pré-deﬁnições de beleza?
Nós, aqui na Cut & Color,
estamos sempre dispostas a
ajudar nossas clientes a fazer
escolhas e tomar decisões. A
saúde dos ﬁos e couro cabeludo deve ser preocupação
prioritária sempre. Também é
possível dar alguns conselhos
levando em conta nossa experiência proﬁssional.
Mas, não acreditamos que
a idade deva determinar, muito menos impedir, qualquer
pessoa de fazer escolhas estéticas pessoais. Aqui, temos
clientes consideradas ousadas,
outras conservadoras. Mas todas cheias de personalidade e
que buscam expressar atitude.
Uma das tendências que
tem conquistado adeptas de
todas as idades é o “Sidecut”,
que é aquele corte em que

a mulher raspa o cabelo de
um lado e deixa o outro com
comprimentos que podem ser
mais curtos ou até médio cumprimento.
Outro corte que está “fazendo a cabeça” de mulheres
de diferentes faixas etárias é o
“micro bob”, um corte similar
ao Chanel, mas repaginado,
com pontas, movimento...
Mechas, assimetrias, cores
ousadas, cortes radicais, cabelos platinados, cabelos totalmente brancos, grisalhos... Seja
qual for sua escolha, invista em
você, na sua beleza.

Rose Inoki &
Michelle Ceródio
Cut & Color Hair
Rua Caramuru, 431
Praça da Árvore
Telefone: 2640-3660
# Esta coluna é publicada
quinzenalmente, sempre com
uma dica sobre saúde e beleza
dos cabelos, maquiagem etc!

•ACONTECE

Leilão e jantar
beneﬁcente

Em comemoração aos seus
60 anos, a Cruz Verde - entidade que atende pessoas com
paralisia cerebral, sediada na
Vila Clementino, vai promover
um evento beneficente em
22 de agosto no Teatro Itália.
Uma obra de OSGEMEOS,
outra de Inos Corradin, de
Claudio Tozzi e uma fotograﬁa
de Bob Wolfenson são apenas
alguns dos itens que serão leiloados. O objetivo é arrecadar
fundos para a manutenção do
hospital, responsável hoje por
204 leitos. O evento será no
Restaurante Iulia, dentro do
Jockey Club de São Paulo, a
partir das 20h, com convites
vendidos a R$ 200 por pessoa,
incluindo jantar completo.
Será a partir das 20h: R. Dr.
José Augusto de Queiroz, 93
- Portão 1 - Cidade Jardim.

Sr. Empresário,
Conheça a Ameplan Saúde!

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

Grupo familiar
Al-Alon das Rosas

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

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

Ambulatório de Especialidades

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

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

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

O Grupo AL-ANON Das Rosas é uma associação de pessoas que foram afetadas pela
maneira de beber de um familiar, amigo ou companheiro
de trabalho. Para ajudar essas
pessoas, o grupo tem reuniões
todas as terças, das 15h às 17h,
na Praça SantaRita de Cássia,
133 - Praça da Árvore. Tel: 32287425; site: www.al-anon.org.br

Tendinopatia

O Departamento de Ortopedia e Traumatologia da
Escola Paulista de Medicina
(EPM/Unifesp) recruta pacientes, entre 18 e 65 anos, que
tenham diagnóstico clínico
de Tendinopatia Insercional
do Aquiles (esporão superior,
tendinite calcânea), para realização de estudo com terapia
por ondas de choque e ﬁsioterapia motora. As sessões
acontecerão às terças-feiras,
às 7h, no Clube Escola Unifesp
(Rua Estado de Israel, nº 636 Vila Clementino).

Saúde e Estética
Podologia

•TERAPIA ALTERNTIVA

Ambulatório oferece
acupuntura nas mãos
O ambulatório de atendimento de acupuntura nas
mãos Koryo Sooji Chim está
em funcionamento todos os
sábados, das 9h às 12h.
Os atendimentos são feitos por alunos do nível avançado, com supervisão do professor Alexandre Gameiro.
Os interessados devem se
inscrever antecipadamente.
O paciente paga apenas
uma taxa de atendimento de
R$ 25.
Em 29 de setembro, o Centro de Estudos e Pesquisas

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

Atitude de Viver , que conta
com licença da Koryo Hand
Therapy Instituto Seoul Korea
para ministrar cursos da técnica Koryo Sooji Chim, vai iniciar
nova turma do Curso Acupuntura nas Mãos. O curso
terá duração de seis meses,
no Nível Básico, e outros seis
meses para o Nível Avançado.
O CEPAV – Centro de Estudos e Pesquisa Atitude de
Viver – fica no Largo Ana
Rosa, 29, conjunto 102, na Vila
Mariana. Informações pelo
telefone 5083-8535.

Cuidadores

CUIDADORES
DE IDOSOS

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

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

4113-1838
9.9543-4748

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:

www.cuidadoresdavida.com.br

Psicologia

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

Casas de repouso

TRÊS CORAÇÕES

CASA DE REPOUSO

Odontologia

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

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

- Vagas para
ambos os sexos
- Hospedagem
definitiva ou periódica

Fone: 5017-8320

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 45

Hortas e plantio de árvores ensinam
respeito à natureza e sustentabilidade

Acervo/Jornal SP Zona Sul

Educar e formar cidadãos
do futuro envolve o conceito
de sustentabilidade. Ou seja,
é preciso ensinar a criança e o
jovem a contribuir para o progresso da sociedade sem que
isso represente desrespeito à
natureza e ao meio ambiente.
“A tecnologia e a ciência
trouxeram avanços importantes e inegáveis à sociedade,
mas é preciso saber equilibrar
o uso dos recursos para preservar o planeta e garantir um
futuro saudável para as próximas gerações”, avalia Eliane
Kattur Nieman Mello, diretora
pedagógica da Escola Nossa
Senhora das Graças.
Localizada no Jabaquara, a
Escola foi fundada há 60 anos
e sempre estimulou a valorização da natureza, tanto em
sala de aula, com o conteúdo
disciplinar, quanto em atividades extracurriculares.
A diretora fundadora da
escola, Lucy Nieman relembra
que nos primeiros anos da instituição, o Parque do Estado
ﬁcava praticamente ao lado
da Escola, pois a Rodovia dos
Imigrantes só foi inaugurada
no final dos anos 1970. “As
crianças tinham mais contato
com a natureza, brincavam
nas ruas de um bairro com
poucos carros, muitas árvores.
Coincidência ou não, o aniversário da escola é em pleno
Dia da Árvore, 21 de setembro,
e às vésperas da chegada da
Primavera. “Por isso, sempre
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ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Desde a década de 1990, Escola investe em horta para alunos
estimulamos o plantio de direção e que também já foi
árvores em áreas verdes do aluna da ENSG.
Atualmente, a horta fica
bairro ao longo dessas seis
décadas”, conta, relembrando junto ao novo edifício especíque a cada aniversário da es- ﬁco para turmas de Educação
cola as crianças participavam Infantil. “Acreditamos que a
de evento semelhante na importância de um cardápio
variado e com foco em alimencomunidade.
Horta
tos naturais, não industrialiA transmissão de conheci- zados, deve ser estimulada
mentos em sustentabilidade e na primeira infância, para
meio ambiente também vem criar bons hábitos e ensinar
em vários projetos voltados a riqueza que vem da terra às
à questão da alimentação crianças”, conclui.
Periodicamente, as criansaudável e minimização de
ças participam de colheitas de
desperdício.
“Já na década de 1990, cria- produtos como ervas e temmos uma horta. Alunos acom- peros, folhagens para saladas
panhados de professores e e frutos. E, embora seja um
orientadores aprendiam sobre projeto com sede no prédio
o plantio, a sazonalidade, os da Educação Infantil, também
cuidados e também sobre os é visitada por alunos maiores
diferentes tipos de alimentos, p a r a e s t u a diversidade e aproveitamen- dos do meio,
to em receitas”, conta Márcia avaliação do
Tavares Nieman, assistente de solo etc.

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

FAZENDOOMELHORPARAOSNOSSOSFILHOS
EDUCAÇÃOINFANTIL
FUNDAMENTAL
ENSINOMÉDIO
INTEGRAL

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

EscolaNossaSenhoradasGraças-ENSG
@escolaensg
/escolaensg
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•GASTRONOMIA

Aqueça o inverno

Clima dos anos 50 inspira
restaurante de culinária tex-mex
Sabe aqueles restaurantes e lanchonetes típicos
dos anos 50, muito comuns
e filmes e videoclipes norteamericanos? Muita gente
ainda não descobriu que tem
um deles dentro do Shopping
Plaza Sul e que, além do clima
nostálgico e decoração cinematográﬁca ainda serve uma
saborosa e picante comida
tex-mex, ou seja, com inﬂuências das culináris mexicana
e texana.
O restaurante Mustang
Sally é uma mistura do caliente México com a eletricidade
norteamericana. O ambiente perfeito para amigos e
familiares ainda conta com
um bar, oferece petiscos e
porções, mas também pratos
executivos e refeições para
matar qualquer fome.
A culinária tex-mex mescla feijões, tortilhas de milho
fritas ou ao forno com carnes – especialmente de boi e
cabrito – salsas, tacos, fajitas
e muitas especiarias. O guacamole, por exemplo, é um
típico molho Tex-Mex, feito
com base de abacate.
De origem curitibana, o
restaurante Mustang Sally
tem esse nome em homenagem à famosa balada de
Wilson Picket, conhecido
músico americano dos anos
60. A música é tema do ﬁlme
The Commitments - Loucos
pela Fama. Chegou a São
Paulo justamente na loja do
Plaza Sul, há um ano e meio,
em salão com capacidade
para 150 pessoas, confortáveis poltronas, decoração

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317
Saúde - F: 4508-3606
/ateliealessandratonisi
@alessandra_tonisi
que remete ao clima árido
mexicano em um salão pra lá
de confortável. .
No cardápio, pratos e
petiscos tradicionais como
quesadillas, burritos, nachos,
tacos, fajitas... Mas tem também umas pedidas alternativas como o Sally’s Chili Pasta,
um talharim artesanal coberto com o tradicional molho
de chili com carne da casa.
A lista dos grelhados traz
sabores como o Guinness
Steak; quatro escalopes de
mignon cobertos com nosso tradicional molho Guinness, acompanhando arroz e
baked potato recheada com
sour cream e bacon.
Outra pedida são os Camarões de Guantanamo, que
vêm flambados ao rum em
molho cremoso e acompanham arroz e batatas fritas.
O Kentucky Chicken é outro prato de inspiração típica
do interior norte americano:
peito de frango crocante
acompanhado de milho verde tostado, purê de batatas
com cogumelos e salada. Mas
muitos dos clientes curtem
mesmo as Rob’s Famous

Ribs: costelinha suína ao molho barbecue, acompanhadas
de fritas e cinnamon apple.
Wraps e hambúrgueres
também estão no cardápio,
assim como saladas e algumas alternativas para crianças.
Para beber, coquetéis de
inspiração latina estão na
lista, como margaritas, mojitos, sangrias, Piña Colada
e Tequila Sunrise. Mas, olha
que legal: tem versões sem
álcool, também, de Sally’s
Mule, Piña Colada, Mojito e
Caipirinha.
A lista do bar é imensa
e ainda inclui caipirinhas,
conjunto de shots de margheritas, soldas italianas,
vários drinks com base de
rum, Jack Daniel’s, além de
milk shakes...
No Plaza Sul, única loja
paulistana da rede, tem happy hour todos os dias das
17h às 20h, mas funciona
também para almoço, jantar
e lanches - diariamente das
11h30 às 23h. Fica na Praça
de Alimentação. Telefone:
5077-6736. O Shopping fica
na Praça Leonor Kauppa, s/n.

Um bar repleto de
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NOVA PORÇÃO
CAMARÕES GIGANTES!!!

Ambiente
Pet Friendly:

traga seu animalzinho

(mesas externas)

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

Campanha de vacinação busca
evitar volta de Sarampo e Pólio
Doenças que eram consideradas erradicadas do Brasil
e que podem matar crianças,
como a poliomielite e o sarampo, estão de volta. O surto já
resulta em mortes e preocupa
autoridades.
Há várias especulações
sobre o motivo de as doenças
terem reaparecido, mas a
redução da cobertura das vacinas é a explicação central. A
grande dúvida, na verdade, é
por que tantas crianças estão
deixando de receber vacinas
que podem salvar suas vidas.
Teorias conspiratórias e correntes falsas na internet podem ter afastado alguns pais
da vacinação.
Agora, Prefeitura, Governo do Estado e Federal
começam a Campanha Nacional de Vacinação nesse
fim de semana. Além disso,
a Prefeitura, por exemplo,
promete exigir a carteira de
vacinação de toda criança
matriculada na rede municipal de ensino e acompanhar
a aplicação das doses, duas
vezes por ano, notiﬁcando as
autoridades de saúde em ca-

Sumaia Villela/Agência Brasil

sos de vacinas não aplicadas.
Pela cidade
Todas as unidades de saúde do município de São Paulo
estarão abertas nesse sábado,
das 8 às 17 horas, para início
antecipado da Campanha Nacional de Vacinação. A ação
preventiva desenvolvida pela
Secretaria Municipal da Saúde
(SMS) segue as orientações
do Ministério da Saúde (MS)
e se estende até o dia 31 de
agosto.
A campanha tem como
público-alvo crianças entre 1
e 4 anos, 11 meses e 29 dias
de idade, que receberão as
vacinas contra a poliomielite
(também conhecida como

9 8193-2678

ana.perespet@gmail.com

EXERCÍCIOS
SAÚDE E DIVERSÃO
SOCIABILIDADE
STRESS
DESOBEDIÊNCIA
AGRESSIVIDADE
OBESIDADE

paralisia infantil) e a tríplice
viral, que, além do sarampo,
também imuniza contra a caxumba e a rubéola.
O esquema da vacina contra a poliomielite consiste em
três doses aplicadas na criança
menor de 1 ano (aos 2, 4 e 6
meses de idade) e duas doses
de reforço administradas aos
15 meses e aos 4 anos.
No caso do sarampo, a primeira dose da vacina tríplice
viral é administrada aos 12 meses e a segunda, aos 15 meses.
Neste caso, é aplicada a vacina
tetra viral, que também protege contra varicela.
As crianças de 1 ano a 4
anos, 11 meses e 29 dias devem participar da campanha,
mesmo que todas as doses
tenham sido recebidas no período correto.
Crianças menores de 2
anos de idade NÃO devem
tomar simultaneamente as
vacinas contra o sarampo e
a febre amarela. É recomendável um intervalo de 30 dias
entre as doses, sendo que a
dose da campanha deve ser
priorizada.
Só na Grande São Paulo,
devem ser aplicadas mais de
um milhão de doses.

NO ATENDE +,
PESSOAS COM AUTISMO,
SURDOCEGUEIRA OU
DEFICIÊNCIA FÍSICA
SEVERA TÊM DIREITO A
TRANSPORTE GRATUITO.
O Atende + é um serviço de transporte
gratuito que oferece mobilidade a pessoas com
dificuldade de locomoção. Para saber como
utilizar os serviços do Atende +, ligue 156.

SEU DIREITO DE SABER É NOSSO DEVER.
www.prefeitura.sp.gov.br

Mensalidade Leitores reclamam de baixa pressão
a partir de
da Comgás na Vila Mariana
R$ 691,00
•SERVIÇOS

• Infantil • Fundamental • Médio

ana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

O uso de gás canalizado
teria, em tese, várias vantagens: mais barato, prático de
usar e seguro. Sem falar na
versatilidade, por proporcionar
tanto o aquecimento de água
na residência quanto o uso na
cozinha. Mas, alguns moradores da Vila Mariana têm se
queixado de que, em ocasiões
especíﬁcas, o gás tem sua pressão fortemente reduzida, o que
prejudica o uso, especialmente
em forno e fogão.
De acordo com os clientes
da Comgás, concessionária
que distribui o gás de uso
residencial, aos domingos e
feriados, a pressão do gás é
insuficente e impede que o
forno seja usado adequadamente, por exemplo.
Os leitores ainda afirmam
que já entraram em contato
com a empresa, mas que os
técnicos para análise só aparecem em horário comercial,
durante a semana, quando o
problema não acontece. “Creio
que é no horário de pico, domingos, com famílias reunidas,
muita gente usando o gás para
aquecimento dos chuveiros,
cozinhar em casa… Por isso
que ﬁca impossível. No último
domingo tentei assar um bolo e
ele simplesmente não cresceu”,
diz o leitor José Roberto, morador da Rua Gandavo.
Ele entrou em contato com
vários vizinhos e percebeu que
a queixa se estende não apenas
a condôminos, como também
em residências unifamiliares,
casas do bairro. Também já
chamou a assistência técnica
do fogão, aconselhado pelo
agente da Comgás, que não
encontrou problemas. “E se o

Chama dos fornos ﬁca fraca aos domingos, segundo leitores

problema fosse com o fogão,
eu teria a mesma situação nos
demais dias da semana”.
Procurada, a Comgás informou que enviará um técnico
no próximo domingo (05/08)
para averiguar se há alguma
ocorrência no fornecimento de
gás neste dia da semana, conforme mencionado pelo cliente.
A empresa ainda reforçou que
todas as redes de gás e os equipamentos são dimensionados
para operar sempre além da capacidade máxima de consumo

para uma determinada região.
A Comgás possui atualmente
15.000 km de rede monitorados
constantemente 24h por dia, 7
dias por semana.
Depois que foi privatizada,
em 1999, a Comgás não só
passou a ampliar a rede na
capital, chegando a bairros e
ruas onde não existia tubulação, como também renovou o
encanamento em bairros mais
tradicionais como a Vila Mariana, com fortes investimentos
para expandir a clientela.

CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO
EM AUXILIAR VETERINÁRIO
LE-SE
MATRICU
JÁ!
◊ Início: Agosto
◊ Duração: 4 meses
◊ Turmas: Diurnas e Noturnas
◊ Mensalidade: R$ 369,00

vetdidactic@gmail.com

11 99110-7655
11 97218-5218

PÁG.
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•TURISMO

Agência promoverá passeio de
um dia a Expoflora em setembro
Para dar boas vindas à
Primavera, a cidade de Holambra sedia, há quase quatro décadas, a maior maior
exposição de ﬂores e plantas
ornamentais da América Latina. Todos os anos, em setembro, a Expoflora atrai mais
de 300 mil turistas que se
encantam com a diversidade
e a beleza dos itens expostos
por mais de 300 produtores
diferentes.
Para facilitar a visita ao
evento pelo público paulistano, a agência Vivências Tur organiza passeios
de um dia para a exposição,
que inclui ônibus executivo,
lanche de bordo, ingresso
para a Expoflora, além de visita ao Campo das Flores, por
um valor de R$ 139, à vista por
pessoa, ou duas parcelas de R$
74,00. Já estão sendo feitas as

reservas para o passeio no dia
8 de setembro, um sábado, com
vagas limitadas.
A cidade que abriga a
exposição é, por si só, uma
atração incrível. Localizada
a apenas 120 quilômetros da
capital paulista e com apenas
11 mil habitantes, Holambra é
uma antiga colônia holandesa

centro de cultivo e comercialização de ﬂores e plantas ornamentais do país e responde
por cerca de 40% das vendas
do setor.
O evento representa, ainda uma grande vitrine das
novidades da ﬂoricultura nacional em flores e plantas
ornamentais. E ainda têm
diversas atrações culturais e
de lazer para os turistas.
Confira ainda outros destinos para os quais a agência
já tem passeios programados, como Serra Negra, Santos, Monte Verde, Ubatuba
e outros.
Informações: s 9-99189517 (vivo - co WhatsApp) e
2387-4184. Site: www.vivencias.tur.br. Email: contato@
vivencias.tur.br. A Vivências
Tur fica na R. Bom Pastor,
2.100 – 5o. andar - Ipiranga.

e seu nome é a junção das
palavras Holanda, América e
Brasil. A cidade mantêm as
características, os costumes
holandeses e inclusive a culinária, também divulgados
durante a Expoﬂora.
Apesar de contar com
pouco mais de 11 mil habitantes, Holambra é o maior

12 ANOS DE
UPO
VIAGENS EM GR

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR

EM 2018 (AOS SÁBADOS)

08 de Setembro - Sábado
Expoflora - Festa Holandesa
das Flores em Holambra

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

22 de Setembro de 2018 - Sábado

Barra Bonita c/Mini Cruzeiro
Inclui: ônibus executivo, lanche de bordo, mini
cruzeiro no Navio San Marino com Almoço e
Eclusagem a bordo na Hidrovia Tietê Paraná.

Valor: R$ 259,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 134,00

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

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

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

VIDRAÇARIA
VIDRAÇARIA
E SERRALHERIA
E SERRALHERIA
DOBOSQUE
BOSQUE
DO
PEÇAS A PRONTA ENTREGA EM NOSSAS LOJAS - FAZEMOS PEÇAS SOB MEDIDA
PORTA
CAMARÃO
2,10 X 0,80

BASCULANTE
0,60 X 0,60
BRILHANTE

R$ 46,90

R$
699,90

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

R$ 259,90

R$ 199,90

PORTA
VISION 3

R$
699,90

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
1,00 X 1,20

R$ 149,90

WhatsApp: 9 4794-9342

WhatsApp: 9 4796-2584

UNIDADE 3- F: 2368-3900

WhatsApp: 9 4796-1306

UNIDADE ROSCHEL TELEFONE: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José -

R$
999,90

R$ 99,90

UNIDADE 2- F: 5614-2285

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

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

VITRO 2 FOLHAS
1,00 X 1,00
BRILHANTE

UNIDADE 1 - F: 5622-1555

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

SERVIÇO ESPECIALIZADO
COZINHAS
INDUSTRIAIS

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

VSB

*Fotos meramente ilustrativas

* Reservamos o direito de corrigir ou não comercializar produtos com erro gráﬁco. Após a promoção os
preços voltam ao normal.Promoção não acumulativa, valida por 7 dias, ou enquanto durar nosso estoque.

LOJA DE
FÁBRICA

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados
Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de
◊ EnvidraçamEnto
Fones: 2855-1111 ♦ 2772-6341
Alumínio -dE
Manutenção
SacadaSem Geral
OS

9.6291-9794
◊ vidroS/ Fax:
comunS
E
F.: 2737-2377
2737-2387
(c.Amilcar)
tEmpEradoS
Cel.:
98577-1080
◊ Box519
◊ ESpElhoS
R. Guararema,
- Bosque da Saúde

6x

Tudo

loja2@alfaesquadrias.com.br
Av. Interlagos, 3146 - Interlagos

UNIDADE 4 - F: 2654-6383

lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br
Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz

◊ corrimão
◊ Guarda corpo
◊ ESquadriaS dE
Aceitamos os Car tões
alumínio
manutEnção
Em GEral

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

Parcela mínima
Aceitamos os Cartões
Tudo
R$ 100,00

WhatsApp: 94511-8678

R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

6x
6x

UNIDADE 5- F: 2373-7900

Tudo

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

WhatsApp: 9 4796-1289

♦ Câmara Frigoríﬁcas ♦ Balcões ♦ Refrigerador ♦ Lavadoras...
REFRIGERADOR E AR CONDICIONADO
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

ACEITAM
ÉBITO
CARTÃO DE D

SERRALHERIA MÓVEL
SoldaS e ConSertoS - em domiCílio
CONSERTO DE:

♦ PORTÕES ♦ GRADES
♦ ESCADAS ♦ CADEIRAS ♦ MESAS
♦ LIXEIRAS ♦ CORRIMÃO ♦ ETC..
TELS.: 99832-7836 (VIVO) 95471-9083 (TIM)

Parcela mínima
R$ 100,00

CONSTRUÇÃO E REFORMA
EM GERAL
COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

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

9 8216-2837

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA
Orçamento sem
compromisso

Aceitamos
todos os cartões

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

Informações
sobre anúncios?

VIDRO

mais

→ Envidraçamento de Sacadas → Box
→ Esquadrias de Alumínio
→ Espelho

C/
TRATAR
VALMIR

S.PAULO ZONA SUL

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

Fundado em 17 de julho de 1960
Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048

As matérias assinadas e / ou em qua-

às sextas feiras em dezenas de

Mirandópolis - CEP-04047-002

dro caracterizam artigos ou publicidade,

bairros dos distritos oficiais de

PABX 5072-2020

e não necessariamente expressam a

Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,

opnião deste jornal

Cursino e Ipiranga.

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite

Impressão Gráfica OESP

a publicação total ou parcial de suas

www.jornalzonasul.com.br

matérias, para qualquer fim, sem prévia

www.facebook.com/jornalspzonasul

Ana Maria Fuster Coluccio

autorização documentada.

email: falecom@jornalzonasul.com.br

MTB 23.403

Distribuído gratuitamente

twiter: @spzonasul

CNPJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Wagner Luiz D´angelo
Jornalista Responsável

2807-0797
94767-7072
decorações & projetos www.belloespacosp.com.br
• Carpetes • Cortinas Piso laminado
• Persianas • Divisórias EUCAFLOOR

Bello Espaço
• Box • Espelhos
• Pisos laminados
• Papel de parede
- Forro PVC - Drywall
• Redes de Proteção
• Telas Mosquiteira
Pagamento

EM ATÉ 5X

0
R$ 62C,9
ADO

M2/COLO

Papel de parede
vinílico em estoque

0
R$ 79,9
O
R LOS

ACIMA DE 3

R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore
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Onix Imóveis

cASA téRREA VIlA
GUARAnI R$ 510 mIl

raridade Otima localização,
2 dormitórios, sala , cozinha,
qtal, dep. emp, entrada lateral
e duas vagas de garagem. Próx.
ao comércio local, excelente
moradia. REF.: 08-3683

tERREnO c/cASA
téRREA R$ 650 mIl

5588-3366/5588-4423

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

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

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

Òtimo terreno 10 x 50, plano,
com casa térrea antiga com
3 dormitórios sala, cozinha ,
quintal, edícula, varias vagas
de garagem, oportunidade de
investimento!. REF:05-3397.

07

cozinha, quintal, terraço com
Jabaquara, excelente 3 dorms, suíte, AE´s, sala para churrasqueira, jardim e duas coz. c/ arms, dep. emp, qtal. c/
2
ambs,
copa
coz.
ampla,
balocalização,
vagas de garagem. URGENTE churrasc. e forno, 3 vagas c/ portão
nhs, garagem p/ 8 carros, qtal
automático. REF: 11-3581
REF : 02-3610
REFORMADO,
com jardins, estúdio de som e
escritório
amplo
nos
fundos,
ótImO
SObRAdO
Só
$
238
mIl-APtO
bOcA
cASA
téRREA – VIlA StA
amplo
dormitório
com
URGEntE - APtO mEtRO
condicionado FUJITSU em dO mEtRô cOncEIçãO
VIlA GUARAnI
cAtARInA R$ 460 mIl
JAbAqUARA R$ 260 mIl
armário, sala 2 ambientes, artodos
os cômodos, portões
(Conj.ITAÚ) 1 dormitório, sala 2 dormitórios, sala de estar,
R$ 530 mIl - mEtRô
2 dormitórios, sala 2 amcozinha americana,
automatizados, tudo pensado , cozinha, banheiro, não tem jantar, cozinha, quarto de emBem próx. ao Metrô .2 dorbientes, cozinha, lavanderia
para
seu
conforto,
terreno
garagem, muito bem localipregada, lavanderia, quintal ,
mitórios , + 2 dormitórios na banheiro, área de serviço
e vaga de garagem. Otima
parte de baixo, sala, coz, 2 e garagem. Adeus aluguel! amplo de 400m2. Ótimo preço zado. Condomínio baixo ( só 6 vagas de garagem , terreno
oportunidade para sair do
para investimento, agende
R$ 150,00). Òtimo negócio e
de 10 x 25. Oportunidade .
banhs, quarto de emp. e 2
REF.: 05-3640
uma visita!. REF.: 04-2849
aluguel! REF.: 08-3676
investimento!. REF.: 12-3528
REF.: 10-1181
vagas de gar. REF.: 05-3412

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

tERREnO dE 640 m2
mEtRô JAbAqUARA
R$ 1.180 mIl

SObRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRô cOncEIçãO
R$ 440 mIl

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

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

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

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

3 suítes,sala grande, coz.

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

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

SObRAdO dE VIlA
APtO mEtRô
APTO “REFORMADO”
ótImO SObRAdO
cASA téRREA POR
cASA téRREA
APtO PROx. mEtRô APARtAmEntO AO lAdO
SObRAdO JAbAqUARA/
APtO JAbAqUARA
cIdAdE VARGAS
Só R$ 350 mIl
V. GUARAnI - R$ 395 mIl JAbAqUARA Só R$ 280 mIl dO mEtRô JAbAqUARA R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE
V. GUARAnI R$ 420 mIl JABAQUARA R$ 480 mIl R$ 375 mIl V. GUARAnI
R$ 380 mIl
2
Muito bonito, 2 dormitórios, Apartamento com 67m de área
Só R$ 650 mIl
Otimo apto com 2 dormitórios, 2 dormitórios, sala, cozinha,
03 dormitórios, suíte, todos 2 casas térreas gêmeas, valor p/
2 dormitórios, terraço, sala, co- 2 dormitórios c/ arms, sala
R$ 560 mIl
zinha, lavabo, cozinha, quintal, 2 ambs, coz. com arms, AS, Em frente ao Pão de Açucar,
vaga de gar, portão automatico, vaga de gar, playground, salão com 3 dorms, arms, sala 2
ótima localização. Aceita imóvel de festas, portaria 24 horas,
ambs, coz, dep. emp, 98m2,
até R$ 200 mil como parte de prox. comercio e mercados.
gar, bem localizado, ótimo
pagamento.REF.: 06-3669
investimento! REF.:05-3653
REF.: 05-3512

suíte com armários, terraço,
sala 2 ambientes, cozinha
com armarios, quintal, area de
serviço, garagem com portão
automatico. REF.: 04-3634

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

REFORmAdO bElÍSSImO APtO 7mIn. A Pé dO mEtRô SObRAdO VIlA GUARAnI
JAbAqUARA R$ 280 mIl R$ 530 mIl (Só EStE mêS)
APtO Só R$ 400 mIl

bElÍSSImO SObRAdO
mEtRô - JAbAqUARA
“R$ 800 mIl”

APtO 3 dORm.
mEtRô JAbAqUARA
Só R$ 310 mIl

Area de 60 m2, com 2
Próximo ao Metrô Jabaquara,
com 2 dormitórios, sala am- dormitórios, sala 2 ambientes,
cozinha, armários, vaga
pliada pelo terceiro dormitório,
de garagem, condomínio
sala com sacada, cozinha
baixo, otima localização,
planejada, vaga de gar, muito
bem localizado. REF.:05-3659 oportunidade. REF.: 05-2946

bElA cASA téRREA
R$ 470 mIl - mEtRô
JAbAqUARA

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

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

APtO bOcA dO mEtRô
APtO REFORmAdO
APtO 3 dORmItóRIOS
cOncEIçãO (bcO ItAú) JAbAqUARA R$ 315 mIl mEtRO JAbAqUARA
Só R$ 340 mIl
Próx. do Metrô Jabaquara,
R$ 450 mIl

Bairro residencial, casa aconche- 2 dormitórios, armários, sala com 2 dorms, arms, coz. com
arms, sala 2 ambs, sacada, 2
gante,2 dorms, banh, sala, coz, 2 ambientes, cozinha com
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas armários, reformado, condo- banheiros e gar. demarcada,
e jardim. Muito bem localizado! mínio R$ 250,00. Muito bom cond. com lazer total.Portaria
negócio. REF.: 05-3651
24 horas REF.: 04-3612
Fácil acesso! REF. 05-3065

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

CASA TÉRREA
VILA GUARANI R$ 320 MIL
2 dorms, sala, cozinha,

Imóvel amplo com 86m2 AU
, sala ampla 2 ambientes,
cozinha com armarios, 2
banheiros e garagem. Ótima
oportunidade! REF.: 02-3619

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

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

WC, quintal, 1 vaga.
Pereciosa reforma

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

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

3 dorms,1 suite, banh.social, 2
varandas, sala toda em porcelanato, lavabo, coz. lavanderia c/
churrasq.2 vagas. Temos outros.

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F
Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 5437-0402

lIndO APtO REFORmAdO
AO lAdO mEtRô
R$ 600 mIl

Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
Próx. metrô, EXCELENTE
Otimo apto com 2 dormitórios, LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU- 1 suíte, terraço, copa/cozinha
com armários, jardim de
sendo 1 suite, sala 2 ambs ÍTE, repleto de arms, sala c/
com sacada, cozinha, lavand, sacada, cozinha americana c/ inverno, lavabo, quintal com
churrasqueira, 4 vagas de
banheiros, vaga de gar. e lazer. ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar.
garagem.Ref.: 15-2959
para auto. REF.: 07-3318
Preço de ocasião. Ref .:09-3556

ExcElEntE APtO
bOcA mEtRô
Terreno de 750 m , casa c/ 3 cOncEIçãO R$ 360 mIl
PtO PAUlIStA/ ExcEl.
cASA téRREA

JABAQUARA

PARQUE JABAQUARA

Sobrado, 3ds c/ AE, sala grande, coz.
americana, quarto e banh. emp,
lavanderia, quintal, 01 vaga.
Otima localização. R$ 2.000,00.

Sobrado (Comercial/Residencial), 2ds,
cozinha, 03 banheiros, a. serviço,
entrada lateral, quintal, 02 vagas. Perfeito.
R$ 1.900,00

APTO SAÚDE

PLANALTO PAULISTA

2 dorms c/ AE´s, sala 2 ambs. c/ varanda,
cozinha planejada, 2 vagas. Impecável.
R$ 2.700,00.

Térrea, 02 ds, sala, cozinha, area de
serviço, quintal e jardim. Toda reformada.
Otima localização. R$ 2.300,00.

CONCEIÇÃO

PLANALTO PAULISTA

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.

Quarto, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço. Impecavel. R$ 1.000,00

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA PLANALTO PAULISTA

Sobrado, 03 dorms edícula
com banheiro - Entrada lateral, área
de serviço/02 vagas = R$590 mil

Apartamento, 2 ds c/ AE, sala grande,
cozinha c/ AE, area de serviço e garagem.
R$ 475 mil.

PLANALTO PAULISTA

PLANALTO PAULISTA

Sobrado, 3 ds c/ AE, sala 02 ambientes,
lavabo, copa-cozinha, edicula completa,
02 vagas. R$ 900 mil.

Terrea em 14,50 X 26, 03 ds c/ AE,
sala 03 ambientes, edicula completa, quintal e garagem para 04 autos.
R$ 1.600.000,00.

CRECI - 2447
AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA.

ExcElEntE APtO
PAUlIStA R$ 690 mIl

3 dormitórios, suíte, sala 2
dormitórios , sala , copa, coz, Ao lado Metrô, 2 dorms, sala ambientes c/ sacada , cozinha,
lavand, 7 vagas de garagem. 2 ambientes, cozinha , banhei- dependencia de empregada
Aceita imóvel casa ou apto. ros e garagem. Oportunidade, e area de serviço, 3 vagas de
garagem, lazer etc . Ótima
“URGENTE” Otima oportuni- tudo próximo comércio local
oportunidade! REF.:01-2975
dade. Ref 09- 2622
tem tudo . REF.: 07-3520
2

2276-3539
2577-8954

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 3 dORmS
JAbAqUARA R$ 550 mIl

APtO JAbAqUARA
R$ 400 mIl

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

PLANALTO PAULISTA

SOBRADO GEMINADO SEMI SOBRADOS NOVOS R$ 725 MIL
V. GUARANI RUA CRISTOVÃO
NOVO VL. GURANI R$ 500 MIL COLOMBO M. DE MATOS, 74
EM ExPOSIçÃO
110M2 ac, 3 dorms, 1 ste, 1 WC

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

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

CASA TÉRREA
Jd. PRUdêncIA
R$ 450 mIl

cObERtURA dUPlEx
cOm 5 VAGAS
Só R$ 1100 mIl
3 dormitórios, sala ampla,
cozinha, banheiros,lavanderia
Vista panorâmica para
, quintal e garagem para 2
o parque, 5 vagas deautomóveis em um terreno de
5x30. Ref 06-5000
marcs, 3 dorms, ste, sala
lIndO APtO R$ 360 mIl 2 ambs, sala de jantar,
REFORmAdO
escritório,coz, terraço
Todo reformado, à 5 min.
Do Metrô, 2 dormitórios com
c/ churr, lazer c/ piscina,
armários, sala 2 ambientes,
cozinha com armários, 60 m2 quadra,143 m2 úteis. Próx.
úteis e vaga livre, Visite hoje!
Metrô. REF.: 21-3186
REF.: 04-3229

SALA COMERCIAL
ALUgO IMÓvEL
EM PRÉDIO PRÓX. nO IPIRAngA BEM
LOCALIzADO
ULTRAFARMA - 68M²
Próximo a rua Silva
Portaria 24 horas,
Bueno Térreo com
2 WC´s, cozinha,
um
dormitório, sala
1 vaga
(opcional/quarto) ,
Contato:
cozinha e banheiro Ideal
2275-6481
para idosos
Tratar com Cida
2276-3671
11971810471
95437-0402
FERRARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS
MÉDICOS LTDA. torna público que requereu à Secretaria
do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) - Divisão Técnica
de Licenciamento Ambiental a Renovação da Licença
de Operação (LO), para a atividade de Fabricação de
instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico,
cirúrgico, odontológico e de laboratório (CNAE 32.50-7/01),
localizada à Rua Indaré n0 101, no Bairro Vila Guarani,
no Município de São Paulo/SP.

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

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

CRECI 017.070

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 320 MIL

SOBRADO COND. FECHADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 430 MIL
Ótimo condomínio, c/ 2
dormitórios, wc social, sala,
lavabo, cozinha, lavanderia,
garagem p/ 2 carros,
área útil de 73 m² REF.: 15.544

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

Vago, excelente rua do bairro,
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social,
living, lavabo, cozinha c/ armários, fogão e mesa embutidas,
quintal, dep. p/ empreg., gar.
p/ 2 carros - REF.: 15.864

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 10 x 30 mts., construção de 143 m², ótimo local da
ru. Francisco Dias, c/ 2 dorm.
c/ AE, wc social, living, coz.
c/ AE, amplo quintal, jardim,
terraço, garagem p/ 2 carros REF.: 16.867

Terreno 389 m², construção
160 m², amplíssimo quintal, c/
3 dorm., wc social, living p/ 2
amb. c/ lareira, cozinha c/ AE,
dep. p/ empreg., garagem p/
4 carros - REF. 16.442

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

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

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ
R$ 324 MIL

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 495 MIL

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 790 MIL

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

APTO
JD. V. MARIANA
R$ 1.290 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

TÉRREA PRÓX. A
R. BOQUEIRÃO
R$ 475 MIL

Excelente localização da R.
Vergueiro, a 850 mts. do Metrô
Alto do Ipiranga, vago, c/ 2
dormitórios, living, sl. jantar,
cozinha, lavanderia, local p/ 1
carro - REF.: 16.403

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

Ótima localização, travessa da
rua Tiquatira, vago, c/ 3 dormitórios, wc social, sala, lavabo,
cozinha, lavanderia, garagem
p/ 3 carros, estuda proposta REF.: 15.601

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 380 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 445 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 530 MIL

Ótimo local da R. D. Bernardo
Nogueira, c/ 3 dormitórios
c/ AE, wc social, living p/ 2
ambientes, cozinha c/ AE,
lavanderia, garagem p/ 1 carro
- REF.: 16.754

Ótimo local da rua André
Mendes, , c/ 3 dormitórios c/
AE, suíte, wc social, living p/
2 amb. c/ sacada, cozinha c/
AE, lavanderia, wc p/ empreg.,
garagem p/ 1 carro, lazer REF.: 15.207

SOBRADO COM/ RES
BQ. DA SAÚDE
R$ 390 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 565 MIL

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

TERRENO
BQ. DA SAÚDE
R$ 570 MIL

Ótimo local da rua D. Bernardo Excelente localização do bairro,
travessa da Av. Bosque da
Nogueira, reformado, c/ 2
dormitórios, wc social, living, Saúde, próximo a Av. do Cursino, ótimo para construtores,
cozinha c/ AE, lavanderia, wc terreno plano medindo 10 x 22
p/ empreg., garagem p/ 1 carro
= 220m² - REF.: 16.921
- REF.: 16.695

APTO
MIRANDÓPOLIS
R$ 550 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 630 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 786 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

Terreno 220 m², construção
300 m², c/ 4 dorm. c/ AE,
suíte, living p/ 2 amb., coz.
c/ AE, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 4 carros, ótimo
local da Rua Juvenal Galeno REF.: 16.485

Excelente área útil de 174 m²,
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte máster
c/ closet, living p/ 2 amb. c/
sacada, lavabo, copa, coz. c/
AE, dep. empreg., gar. p/ 3
carros, estuda imóvel menor
valor - REF.: 15.746

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 699 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 790 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 880 MIL

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 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
V. GUMERCINDO
R$ 700 MIL

Ótimo local da Rua Joaquim
de Almeida, área útil de 74 m²,
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha c/
AE, quarto e wc p/ empregada,
garagem p/ 1 carro REF.: 15.774

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

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

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 415 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 550 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADO
CHÁC. INGLESA
R$ 750 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

Excelente AU = 302m²,
impecável, c/ 4 dorm. c/ AE,
3 suítes, 1 máster c/ closet,
living p/ 2 amb. c/ sacada, sl.
jantar, sl. música, lav, copa,
coz. planej., dep. p/ emp., gar.
p/ 3 carros - REF.: 16.759

SOBRADO
SAÚDE
R$ 1.200 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 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

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

Terreno 10 x 47 mts., AC = 535
m², c/ 4 dorm. c/ AE, 2 stes., liv
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE,
dep. p/ emp, gar. p/ 3 carros,
depósito, sala c/ 30m², salão
c/ 80m², quintal c/ churr, sl.
festa c/ 100m² - REF.: 16.916

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 835 MIL

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA
R$ 890 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.950 MIL

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

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

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

Ótima área útil de 117m², c/ 3
dorm. c/ AE, suíte, wc social,
living p/ 2 amb., sacada,
lavabo, cozinha planej., dep.
p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, lazer completo REF.: 16.825

APTO
CHÁC. INGLESA
R$ 420 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 465 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 550 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADO
V.GUMERCINDO
R$ 755 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 850 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

Impecável, estilo colonial,
terreno 180 m², AC = 250m²,
c/ 3 dorm., suíte, escritório, wc
social, living, sl. jantar, sala TV
ou um 4º dorm., lavabo, coz.
c/ AE, quintal c/ churrasq., gar.
p/ 2 carros - REF.: 15.591

Terreno 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

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

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

Impecável, ótimo acabto.,
ótimo local, c/ 3 dorm. c/ AE,
suíte c/ ar cond., living p/ 2
amb., lavabo, cozinha planejada, lavanderia c/ AE, dep. p/
empreg., garagem p/ 2 carros
- REF.: 16.492

TÉRREA + EDÍCULA SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE
V. GUMERCINDO
R$ 800 MIL
R$ 890 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

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
MIRANDÓPOLIS
R$ 1.280 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

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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

Excelente sobrado em condomínio fechado, c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/ 2
amb., lavabo, cozinha planejada, wc p/ empreg., gar. p/ 2
carros - REF.: 16.075

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

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

TÉRREA
CIDADE VARGAS
R$ 850 MIL

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

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

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

Ótimo local da R. Tuiucuê,
AU=302m², acabto. diferenciado, c/ 3 suítes, 1 máster c/
closet, living p/ 4 amb. c/ jacuzi
e área gourmet, sl. TV, lav, coz.
planej., dep. p/ emp., gar. p/ 3
carros - REF.: 16.758

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

PÁG.
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03 DE AGOSTO DE 2018

•CULTURA

•EDUCAÇÃO

Grupo Tapa volta ao João Caetano O curso de inglês certo para você!
com o espetáculo inédito “Anatol”
Estreia hoje, 3, no Teatro
João Caetano, o espetáculo
Anatol, ainda inédito no Brasil.
Com direção de Eduardo Tolentino de Araujo, a montagem
do Grupo Tapa tem tradução
feita especificamente para a
encenação da obra de Arthur
Schnitzler, médico e dramaturgo austríaco que ﬂertava com
as ideias do famoso psicanalista
Sigmund Freud. Entre os temas
recorrentes de sua obra, estão
atuais como a independência
feminina, o antissemitismo, a
promiscuidade das relações.
Os diálogos dos seis curtos episódios que compõem a
peça são carregados de humor
ácido. No palco, desenrola-se a história de um Don Juan
moderno, em sua busca incessante de prazer em relações
desprovidas de afeto. Em cada
história, Anatol e seu cúmplice
Max (uma espécie de duplo do
protagonista) têm amantes
diferentes – burguesas, atrizes,
prostitutas e costureiras –, sem
fazer distinção de idade, classe
social ou estado civil.
Em uma época de moral
sexual bastante elástica e liberação feminina, essas mulheres
não são mocinhas frágeis e inocentes da literatura do século
19, mas sim donas da própria
vida sexual. Em sua diversidade, elas revelam a vulnerabilidade do homem moderno em
sua falsa crença de domínio e
supremacia.
Tendo como pano de fundo a efervescência artística e
intelectual de Viena na virada
do século 19, ambiente que
forjou o conceito de modernidade e revolucionou a vida
cultural europeia do século 20.

Foto: Ronaldo Gutierrez/Divulgação

Apaixonado pela psiquiatria,
Schnitzler disseca com bisturi
o comportamento masculino
diante de suas parceiras, seus
medos e suas perplexidades.
No elenco, Adriano Bedin,
Antoniela Canto, Ariel Cannal,
Athena Beal, Bruno Barchesi,
Camila Czerkes, Cinthya Hussey, Isabela Lemos e Natalía
Moço.
A estreia de Anatol acontece nessa sexta, 3 de agos-

to, , às 21h, no Teatro João
Caetano, com duração de 110
minutos e classificação de 14
anos. Ingressos: R$20 e R$10
(meia entrada). Temporada: às
sextas e aos sábados, às 21h; e
aos domingos, às 19h. Até 26
de agosto.
O Teatro João Caetano ﬁca
na Rua Borges Lagoa, 650, Vila
Clementino. Telefone: 55733774. Bilheteria abre uma hora
antes.
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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

No mercado brasileiro
existem inúmeras escolas de inglês.
Aqui estão algumas dicas
pra te ajudar
na escolha:
- Como escolher o melhor método?
Essa é certamente uma
dúvida que
ocorre a todos. Qual é
o método melhor para
aprender efetivamente e
em um tempo razoável?
Precisa ser um método
com o qual você possa
treinar o speaking (falar),
listening (escutar), reading (ler) e o writing (escrever). Atenção, você
precisa treinar muito o
speaking e o listening
para que possa saber
como pronunciar e entender corretamente as
palavras.
- E quanto ao seu nível
de inglês?
Se você já teve a
oportunidade de estudar anteriormente, precisa saber exatamente
seu nível de inglês para
que possa estudar com
pessoas de mesmo nivel.
Não existe nada pior do
que ser classificado em
um nível errado.
- E quanto ao equilíbrio entre a Prática e a
Teoria? Como devem
ser as aulas? Quanto

tempo deve se dedicar
à teoria e quanto tempo
à prática? Como é estruturado o método? Sem
uma prática intensiva
de comunicação, você
terá apenas um conhecimento teórico passivo.
Sem prática, logo você
irá se esquecer o que
estudou! A maior parte do tempo tem que
ser dedicada à prática
e a conversação! Afinal você vai querer falar
sem gaguejar, certo?
- Você deve se perguntar: Como meus resultados vão ser controlados? Com que frequência a escola vai
testar meu progresso?
O curso faz exames no
final? Você não vai querer participar de um curso onde os resultados
são deixados de lado...!
- Não se deixe enganar! Experimente uma
Aula Introdutória GRATUITA. É melhor perder duas
horas do que sofrer por

vários meses. Na aula introdutória você vai ter as
informações que precisa
para tomar a decisão
correta.
- Na Escola de inglês
LITE usamos um método
focado na prática, feito
passo a passo para desenvolver sua habilidade
de falar inglês. As aulas
são 20 % teoria e 80 %
prática.
Reserve uma AULA
GRATUITA e conheça o
método LITE, único no
mundo, que já ajudou
mais de 50.000 pessoas a
FALAR INGLÊS de verdade.
A LITE fica na Av Senador Casimiro da Rocha, 833, a 600 metros
da Estação de Metrô
Praça da Árvore. Bairro Mirandópolis. Tel 11
55895155 ou whatsapp
11 966111945. Visite o site
www.liteingles.com.br
“Método premiado
com mais de 20 Anos
de Sucesso na Europa”

