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Quais as vias mais perigosas?
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Escola celebra 60 anos com missa 
nessa sexta, 21, 20h, no Instituto 
Meninos de São Judas Tadeu

A região de Vila Maria-

na, Saúde e Jabaquara não 

concentra as vias mais peri-

gosas da cidade. Mas, o fato 

é que o trânsito mata mais 

que epidemias, mais que 

violência, mais que muitas 

doenças. Agora, uma pla-

taforma da Prefeitura está 

aberta para consulta da po-

pulação em geral - profi ssio-

nais da saúde, engenheiros, 

estudiosos, urbanistas e 

cidadãos comuns poderão 

participar de forma mais 

ativa para evitar riscos no 

trânsito. Importante sa-

ber, por exemplo, que as 

Avenidas dos Bandeiran-

tes (foto) e Cupecê são as 

que mais registram mortes 

no trânsito. Mas também 

que até pequenas vias re-

sidenciais já registraram 

tristes histórias de aciden-

tes com mortes . P����� 2

Nova praça de alimentação 
é destaque no Plaza Sul

O Plaza Sul Shopping 
passou por recente revita-
lização e um dos destaques 
é a Praça de Alimentação. 
O projeto paisagístico des-
taca o uso de elementos 
naturais e conta agora com 
mesas altas comunitárias e 
individuais, mesas baixas 
para crianças, mesas qua-
dradas para duas e quatro 
pessoas ou redondas para 
grupos maiores. O local 
está muito mais conectado 
e permite que os clientes 
utilizem a Praça como espa-
ço de Coworking ou convi-
vência. E o Shopping ainda 
conta com restaurantes de 
culinária internacional e na-
cional com área privada e 
serviço de mesa.  P����� 5
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Texto de Nelson Rodrigues 
vira musical na Vila Mariana

ITAIPU BATERIAS
A BAse 

de trocA
38Ah 

FIT/CITY
45 Ah 60 Ah 

cx Bx
70Ah

MoURA 300,00 300,00 330,00 480,00
HElIAR 300,00 300,00 330,00 450,00
ACDElCo 300,00 300,00 330,00 450,00
CRAl 250,00 250,00 280,00 380,00
REIFoR 250,00 230,00 240,00 350,00
JúPITER 230,00 230,00 240,00 350,00

Rua Santa Cruz, 2094
- Ipiranga - 5061-3646

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

Boteco e Rotisserie fazem 
fama de petiscos e asinhas de 
frango na Vila Guarani
Página 6 

Em sua primeira ver-
são musical desde que 
f o i  e s c r i t a  e m  1 9 6 0 ,

obra clássica de Nel-
son Rodrigues, Beijo no 
Asfalto tem poucas apre-
sentações no Sesc Vila 
Mariana, entre 26 e 30 
de setembro.  P����� 9
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Nova plataforma online garante acesso 
a registros de acidentes na cidade

Dois dias antes da véspe-
ra Natal de 2016, às 19h, na 
pacata rua dos Jasmins, em 
Mirandópolis, um motorista 
de 60 anos atropelou quatro 
mulheres: duas delas, de 16 
anos, sobreviveram. Já a mu-
lher de 38 e uma menina de 
6, não resistiram ao acidente.

Todos esses detalhes es-
tão disponíveis em uma pla-
taforma de uso aberto para a 
população. O Site vidasegura.
prefeitura.sp.gov.br é gratui-
to e foi adaptado do DRIVER 
(Data for Road Incident Vi-
sualization, Evaluation, and 
Reporting), projeto conjunto 
entre o Banco Mundial - par-
ceiro da Iniciativa Bloomberg 
– e a Azavea, uma empresa 
norte-americana de geopro-
cessamento e aplicações web.

A ferramenta foi adaptada 
para a SMT, com base nos 
dados consolidados de aci-
dentes fatais e com vítimas 
da Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET). 

O programa pode gerar 
relatórios e ajudar autorida-
des a planejar obras viárias e 
estudos tendo em vista a se-
gurança no trânsito de toda a 
cidade, mapeando os pontos 
mais perigosos e estudando 
as causas conforme a localiza-
ção. O extremo sul da capital 
e a região central aparecem 
com mais vias perigosas. 

Mas a ferramente também 
é importante para a participa-
ção do cidadão comum. Para 
que cada um possa avaliar 
o próprio bairro, perceber 
que vias são mais perigosas 
e também perceber que a se-

Matrículas 
abertas 

2019

• Infantil • Fundamental • Médio

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

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)

20 dE OUTUBRO dE 2018
SáBAdO - MONTE VERdE - MG
Ônibus executivo, lanche de bordo, almoço, passeio de 

trenzinho, City Tour  e Tempo livre para compras. 
Valor: R$ 229,00 à vista, por pessoa 

ou 2 x R$ 119,00
27 de outubro de 2018 - Sábado
SãO ROqUE - Alcachofras e vinho 

Ônibus executivo, lanche de bordo, visita à vinícola 
góis e vinícola Canguera, almoço, visita à pista de 

esqui, participação na expo são roque.
Valor: R$ 229,00 à vista, por pessoa 

ou 2 x R$ 119,00

vv

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

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

gurança no trânsito é, na ver-
dade, desafi o para todos, em 
todos os lugares e a todos os 
momentos, como exemplifi ca 
a triste história do acidente na 
rua dos Jasmins.

Perigo.
Mortes no trânsito são 

mais numerosas que mortes 
por guerras ao redor do mun-
do, mais do que Aids, dengue 
e chikunguia juntas e - acre-
dite - mais que a violência 
criminal. 

“Enquanto temos olhos 
para a criminalidade e nos 
revoltamos pela perda de 
vida por balas perdidas, por 
latrocínios, por barbaridades 
criminais, não temos a mes-
ma severidade e visão crítica 
no tocante à mortalidade no 
trânsito.”, disse o professor 
Paulo Saldiva, da faculdade 
de Medicina da Usp, em sua 
coluna na Rádio Usp, recen-
temente.

Grandes vias
Na região de Vila Mariana, 

Saúde e Jabaquara, a avenida 
dos Bandeirantes e a Avenida 
Cupecê foram as que mais 
registraram acidentes com 
vítimas nos úlitimos anos, 
segundo a CET..

Mas, consultas à platafor-
ma Vida Segura mostram que 
também há muitos acidentes 
na Avenida Ibirapuera, na 
região de Moema. Curioso 
perceber que em frente ao 
Parque do Ibirapuera, na Ave-
nida Pedro Álvares Cabral, 
também há relatos de aciden-
tes - a travessia ali é realmen-
te complexa. 

A Rua Domingos de Morais 
é outra via que concentra 
acidentes especialmente nas 
proximidades da Rua Sena 
Madureira. 

No Jabaquara, as aveni-
das Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira e a Rua Alba 

são igualmente perigosas, 
assim como a Avenida Santa 
Catarina.

“Vamos fazer a divulgação 
para que a população possa 
participar, analisar e ajudar 
a Prefeitura de São Paulo a 
elaborar políticas para reduzir 
a quantidade de acidentes e 
melhorar o trânsito na cidade”, 
destaca o prefeito Bruno Covas.

O lançamento da platafor-
ma Vida Segura aconteceu 
durante o seminário o Futuro 
da Mobilidade Segura, na 
biblioteca Mário de Andrade, 
que abre a Semana da Mo-
bilidade 2018 em São Paulo, 
movimento nacional que pre-
tende conscientizar o cidadão 
sobre a responsabilidade no 
trânsito e acontece entre os 
dias 18 e 25 de setembro.

Este ano, o tema escolhido 
é “Todos Somos Pedestres”, 
alinhado com o 10° Prêmio 
CET de Educação no Trânsito. .
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A Onofre faz parte 
da maior rede de
saúde do mundo. 

E agora chegou 
na Vila Clementino 
com um novo conceito 
de Drogaria para você.

Rua Napoleão de Barros, 1248 / 1262
(esquina com a Av. Altino Arantes, 796)
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Temos mais de 13 mil itens de saúde, higiene e beleza. Você pode comprar onde estiver:

/DrogariaOnofreOficial 

/DrogariaOnofre

loja site televendas

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.

Semana passada, as diferentes gerações da família se reuniram 
para gravar um vídeo com uma divertida competição: quem 

conhece mais da história da Escola Nossa Senhora das Graças

Escola celebra 60 anos com  
olhos para futuro da educação

Nessa sexta, 21, a Escola 
Nossa Senhora das Graças 
celebra seus 60 anos. Desde o 
ano passado, alunos, profes-
sores, direção e comunidade 
vêm resgatando essa trajetória 
que se mistura com a história 
do próprio bairro, a Cidade 
Vargas, no Jabaquara. 

A comemoração tem ponto 
alto com uma missa, com a 
participação de toda a família 
da fundadora da Escola, Lucy 
Alice Roperto Nieman, e que 
atualmente integra a direção. 
Será a partir das 20h, na ca-
pela do Instituto de Meninos 
São Judas Tadeu, no Planalto 
Paulista: Avenida Itacira, 2801.

Na semana passada, a festa 
dos 60 anos teve ponto alto 
com a realização de uma pa-
lestra com o psicopedagogo 
Léo Fraiman e show do Reverb, 
dupla de cantores poetas que 
estimulam as pessoas a segui-
rem seus sonhos.

Passado e Futuro
O resgate da trajetória da 

escola aconteceu a partir de 

setembro do ano passado, 
quando foi criado o blog histo-
riadojabaquara.com.br, um tra-
balho em parceria com o jornal 
SP Zona Sul. No site, que fi cará 
defi nitivamente no ar, há uma 
compilação de informações 
sobre o bairro, importantes 
para todos que se interessam 
e entendem a importância de 
registrar a história da cidade e 
seus bairros, mas também para 
a própria comunidade direta-
mente ligada à escola, já que 
há ali também dados sobre os 
últimos 60 anos da instituição.

Na própria escola, os alunos 
foram também incentivados a 
conhecer melhor as mudanças 
desses últimos 60 anos, fazen-
do inclusive paralelos com a 
história do país e do mundo na 
segunda metade do século XX 
e início do século XXI.

Em seus canais na internet, 
especialmente no Youtube, a 
escola promoveu entrevistas, 
reportagens, vídeos com ex-
-alunos e até uma divertida 
competição entre as diferentes 

gerações da família, para saber 
quem conhecia mais dados 
curiosos sobre a evolução da 
ENSG nas seis décadas pas-
sadas.

A Escola também tem de-
monstrado que toda essa va-
lorização histórica representa 
fortalecimento das práticas 
do presente, voltadas ao futu-
ro. Ou seja, a ideia é mostrar 
que a busca por acompanhar 
as mudanças em educação é 
constante.

Houve aprimoramento 
na estrutura física da escola, 
que expandiu o tamanho de 
sua sede, com construção de 
quadras, ginásio esportivo, 
piscina, playground e unidade 
especialmente projetada para 
a Educação Infantil. 

Agora, as atenções se vol-
tam para implantar recursos 
tecnológicos para uso por alu-
nos e professores, avanços nas 
ferramentas de comunicação 
online com pais e formação 
das gerações futuras tendo 
em vistas desafi os do mundo 
globalizado.

A adoção da metodologia 
OPEE (Orientação Profi ssional 
- Empreendedorismo Empre-
gabilidade), que incentiva os 
alunos a possuírem um projeto 
de vida, vem nesse sentido. 
A proposta é formar novas 
gerações que estejam aptas a 
atuar em uma sociedade e mer-
cado de trabalho em constante 
mutação.

A Escola Nossa Senhora das 
Graças fi ca na Praça Barão de 
Angra, 91 - Cidade Vargas. Tel.: 
5588-4488. Site: ensg.com.br.

Escola Nossa Senhora das Graças, no Jabaquara, foi fundada em 21 de setembro de 1958

•EDUCAÇÃO



M E I O A M B I E N T E
Embalagens: vilãs na geração de resíduos? 

DESCARTE

Muitas bikes esquecidas no estacionamento do prédio?
Fotos: Pixabay

Tem uma bicicleta enferrujando no quin-
tal de casa? Ou, na verdade, vê diariamente 
várias delas empoeirando no bicicletário do 
condomínio onde vive, sem nunca saírem 
do lugar? 

Às vésperas do Dia sem Carro (22 de 
setembro), uma boa ideia pode ser tirar a 
“magrela” do abandono, dar um trato e sair 
pedalando. Mas, se a criança já cresceu e 
aquela bike não serve mais, ou se pedalar 
está fora dos planos de sua vida atual, o ideal 
é doar a bike para uma Instituição.

O Instituto Aromeiazero desenvole ativi-
dades de empreendedorismo e estímulo ao 
ciclismo na cidade de São Paulo.  A institui-
ção, sem � ns lucrativos, recolhe bicicletas 
- de todos os tipos e tamanho - sem uso, 
mas em bom estado, que serão usadas em 
aulas de manutenção e conserto, atividades 
educativas e de ensino do ciclismo, além de 

o� cinas com crianças para  que aprendam a 
pedalar. Algumas ainda podem ser reven-
didas para conseguir mais recursos para 
comprar ferramentas e peças novas. Além 
de contribuir com o projeto, os doadores 
ainda podem liberar área em casa ou no 
condomínio. 

O curso Viver de Bike está iniciando ago-
ra em setembro uma nova turma, no CDC 
Arena Radical que fica na Praça Augusto 
Rademaker Grunewald, 37 - Vila Olimpia. 
Aulas sempre às terças, quartas e quintas, 
das 19 às 22 horas.

Para mais informações sobre o projeto, 
acesse aromeiazero.org.br ou entre em 
contato para saber como doar, pelo email 
contato@aromeiazero.org.br. 

A Ong ainda arrecada bikes em campa-
nhas próximas ao Dia das Crianças (outu-
bro) e Natal (novembro e dezembro. 

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página 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 educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.
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O Parque do Cordeiro, situ-
ado na região de Santo Amaro, 
zona sul da capital, é um par-
que inclusivo, com brinquedos 
projetados para uso de crianças 
com de� ciências ou necessida-
des especiais, e também acessí-
vel por uma ciclorrota que o co-
necta a outra área verde muni-
cipal - o Parque Severo Gomes.  
É uma ótima pedida de passeio 
e, além do playground inclusivo, 
tem pistas de Cooper, caminha-
da e skate, playground, minici-
clovia, quadra poliesportiva,, 
teatro de arena, espelho d’água, 
sanitários, paraciclo e praça.

Cães são permitidos apenas 
na área da antiga Praça Martin 
Luther King, desde que con-
duzidos com coleira e guia. O 

parque ainda conta com outra 
atração: trilhas que podem ser 
agendadas previamente junto 
à administração. São organiza-
dos grupos com, no mínimo, 
cinco pessoas. No total, tem 
quase 35 mil metros quadra-
dos, onde são promovidas ati-
vidades como Tai Chi Chuan, 
Pilates, Meditação, shows... 
tudo gratuitamente. 

Para chegar lá sem carro, 
use a linha 695-X - sentido 
Terminal Varginha, a partir da 
estação Jabaquara do Metrô. 
Fica na Rua Breves, 968 - Chá-
cara Monte Alegre. O setor 
leste do parque � ca aberto das 
7h às 18h e o setor oeste fecha 
uma hora mais cedo, às 17h. 
Telefone: 5524-5738

Parque do Cordeiro tem 
playground inclusivo

E  m se tratando de Meio 
Ambiente, uma palavra 
é essencial: equilíbrio. 

O próprio conceito de susten-
tabilidade está relacionado à 
capacidade de o ser humano 
balancear a necessidade de a 
economia crescer e de haver 
fornecimento de bens de con-
sumo e tecnologia a toda a po-
pulação com a importância de 
se preservar a natureza para 
que continue a ter capacidade 
de fornecer esses itens de so-
brevivência humana. 

Quando tratamos da ques-
tão dos resíduos - orgânicos, 
sólidos, rejeitos - a lógica se-
gue a mesma. 

As embalagens estão no 
centro dessa questão. Já notou 
quanto de seu lixo doméstico é 
composto por elas? São saco-
linhas, caixas, pacotes, latas, 
garrafas de vidro e de plástico, 
potes dos mais diversos tipos 
e materiais... E muitas dessas 
embalagens acabam ocupan-
do espaço em aterros, simples-
mente porque o cidadão não 
separou em casa. 

E é tão simples: a cidade 
conta com coleta seletiva. Nas 
zonas leste e sul da capital 
paulista, o serviço é prestado 
pela concessionária Ecourbis 
Ambiental. Para saber o dia 
e horário em que o caminhão 
da seletiva - ou mesmo o ca-
minhão da coleta domiciliar 
tradicional - passa em sua rua, 
basta acessar: www.ecourbis.
com.br/ecoleta-aspx

Se houver reaproveitamen-
to ou reciclagem de embala-
gens, elas não necessariamen-
te se tornam vilãs modernas. 
A participação do consumidor 
� nal nesse processo é funda-
mental.  

Vantagens 
A população mundial cres-

ceu vertiginosamente nos 
últimos anos, gerando neces-
sidade de prestar serviços e 
alimentar sete bilhões de seres 

humanos espalhados pelo 
planeta. O processo industrial 
se modi� cou completamente, 
com empresas concentrando 
sua produção em países mui-
tas vezes distantes do con-
sumidor final - o que gera 
necessidade de transporte de 
matéria prima até a fábrica 
e, depois, no sentido inverso. 
Depois, ainda há a necessida-
de de descartar corretamente 
as sobras, os resíduos, as em-
balagens. 

Mas, o fato inegável é que 
essa nova lógica de produção 
e distribuição mundial, em 
larga escala, exige embalagens 
que preservem a qualidade da 
matéria prima até o produtor 
e do produtor até o ponto de 
venda. Depois, do ponto de 
venda até o consumidor fi-
nal. Isso vale tanto para bens 
duráveis, como um lote de 
azulejos, um vaso de vidro 
ou um aparelho de televisão; 
quanto para os perecíveis, 
como alimentos, remédios e 

cosméticos.
Embalagens adequadas pre-

servam as características de 
um produtos, evitando danos 
que representariam seu des-
carte. No caso dos perecíveis, 
ainda evitam contaminação, 
preservam sabor e odor, im-
pedem que estraguem.

As embalagens também 
têm outro papel fundamental 
no mundo moderno: atendem 
demandas das novas forma-
ções familiares, com muitos 
solteiros vivendo sozinhos, ca-
sais com poucos � lhos, maior 
expectativa de casais idosos, 
pessoas que trabalham o dia 
todo e têm pouco tempo para 
cozinhar ou fazer outras ta-
refas domésticas  etc. Muitos 
dos produtos são criados para 
atender famílias pequenas e 
que passam menos tempo em 
casa, precisam de agilidade.  

Embora sejam invólucros 
que vão para o lixo imedia-
tamente após o uso, têm o 
papel de evitar desperdício, 

com porções menores. As-
sim, geram menos resíduos e 
podem gastar menos energia 
e combustível no processo de 
produção e transporte. 

Desvantagens
O problema das embala-

gens é quando elas vêm em 
excesso ou não são recicláveis. 
Uma caixa de papelão com 
bombons embalados indi-
vidualmente, que é envolta 
em plástico e depois ainda é 
carregada para casa em uma 
sacolinha plástica. Ou quando 
se compram frutas em uma 
bandeja de isopor - que é um 
tipo de plástico de difícil reci-
clagem - envoltas em plástico 
� lme que igualmente vai para 
o lixo.   

No passado, as famílias 
compravam leite em garra-
fões, grãos em sacos de papel 
pesados a granel, frutas soltas 
na feira levadas em sacolas 
de uso permanente. Quem 
se lembra da embalagem de 
vidro do requeijão que se 

tornava um copo de uso coti-
diano nas residências? Alguns 
hábitos devem ser retomados, 
mas a necessidade de preser-
var a higiene e a qualidade dos 
alimentos vai continuar.

Desafi os futuros
Indústrias terão que se pre-

ocupar, cada vez mais, em 
produzir embalagens que pos-
sam ser reaproveitadas, como 
o antigo copo de vidro, ou 
recicladas e voltar à cadeia de 

consumo, como é o caso das 
latinhas de alumínio que já 
têm alto índice de reciclagem 
e podem voltar sempre ao 
processo, ou seja, podem ser 
recicladas indefinidamente.

O desafio do futuro é a 
busca de tecnologias que fa-
cilitem a reciclagem, design 
que estimule o reuso e ações.

Consumidor 
E o que os consumidores 

podem fazer? A primeira e 
imediata medida é saber rea-
proveitar as embalagens pos-
síveis, como transformar uma 
garrafa em vaso, fazer um 
plantio em latas ou usar potes 
para armazenamento em vez 
de comprar outros de plástico. 
Encaminhar embalagens de 
plástico, papel (limpo), me-
tal e vidro para reciclagem é 
outra medida simples e fácil. 

Além disso, privilegie, no 
momento da compra, itens 
que sejam retornáveis, como 
garrafas de sucos, cervejas e 
refrigerantes. Priorize marcas 
que recebam as embalagens 
de volta, como no caso de 
perfumes e cosméticos que já 
contam com containeres para 
devoluções em suas lojas. 

Use ainda os serviços de 
atendimento ao consumidor 
para dar sugestões às empresas 
que representem diminuição 
na produção de embalagens ou 
reaproveitamento delas. 
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SEUS PRODUTOS PREFERIDOS VÊM EM EMBALAGENS 
RETORNÁVEIS, REAPROVEITÁVEIS OU RECICLÁVEIS? 
NO MOMENTO DA COMPRA, PRIVILEGIE MARCAS CUJAS 
EMBALAGENS NÃO ATENDAM A UM DESSES CRITÉRIOS
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▪ Coluna quinzenal com novidades, serviços e agenda do Plaza Sul Shopping.  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: Pça Leonor Kauppa, 100, Saúde. SAC: 4003-7220. www.shoppingplazasul.com.br

#NOVOPLAZASUL

Plaza Sul apresenta diversas opções gastronômicas

Tendências da Primavera-Verão 2019 
já estampam as vitrines do Shopping

C
om um mix de lo-
jas cada vez mais 
diversif icado, os 
shopping centers 
brasileiros têm se 

transformado em espaços multiu-
sos, para atender diversas neces-
sidades cotidianas dos consumi-
dores – como uma ampla oferta 
de alternativas para alimenta-
ção. Pensando nisso, o Plaza Sul 
Shopping oferece agora a todos 
os seus visitantes uma nova Praça 
de Alimentação com diversos res-
taurantes e opções gastronômicas.

A aposta do Plaza Sul são os 
restaurantes com área privada 
e serviço de mesa. Ao todo são 
quatro opções da culinária inter-
nacional: La Pasta Gialla (italiana), 
Braugarten (alemã), Mustang Sally 
(mexicana) e Outback (australiana). 
Além disso, os frequentadores po-
dem fazer deliciosas refeições no 
brasileiríssimo Sampa no Prato.

O empreendimento conta ainda 
com várias opções em sua Praça de 
Alimentação. Para os fãs de fast 
food, McDonald´s e Burger King 
são as escolhas certas. Já os fãs da 
comida oriental podem optar entre 
Mei Mei e Gendai, enquanto os 
admiradores da boa massa e pizzas 
encontram os melhores pratos no 
Spoleto e na Pizza Hut.

Para os visitantes que não 
abrem mão de uma boa carne, 
Mania de Churrasco, Montana 
Grill ou Griletto e, para fechar, os 
restaurantes Viena e Divino Fogão 
são os mais indicados para aqueles 
frequentadores que não abrem 
mão de lugares com grande varie-
dade. Além do Vivenda do Cama-
rão que é uma ótima pedida para 
aqueles que adoram frutos do mar.

O centro de compras oferece 
também aos clientes opções como 
cafés, docerias e sorveterias, como 
Mr Cheney, Amor aos Pedaços, 

Kopenhagen, Bacio Di Latte e 
Starbucks.

“Queremos mostrar para o pú-
blico do bairro da Saúde e região 
que o Plaza Sul possui uma grande 
variedade gastronômica. Neste 
sentido, estamos trabalhando 
fortemente para termos ótimas 
opções em nosso shopping”, afir-
ma Fabio Segura, Superintendente 
do Plaza Sul.

Um detalhe que deixa a Praça 
de Alimentação ainda mais acon-
chegante é o projeto paisagístico 
que destaca o uso de elementos 
naturais. O espaço conta agora 
com mesas altas comunitárias e 
individuais, mesas baixas para 
crianças, mesas quadradas para 
duas e quatro pessoas ou redondas 
para grupos maiores de visitantes. 
O local está muito mais conectado 
e permite que os clientes utilizem a 
Praça como espaço de Coworking 
ou convivência.

A primavera começa amanhã, 22/9. 
Dias lindos de sol, com temperaturas 
agradáveis que inspiram as pessoas a sair 
com amigos ou a família. Com isso, fica 
sempre a dúvida: qual seria a roupa ideal 
para usar nesses dias de primavera? 

Para isso, o Plaza Sul Shopping apre-
senta as suas lojas de vestuário feminino 
e masculino, oferecendo aos clientes a 
oportunidade de dar uma repaginada no 
guarda-roupa com combinações capazes 
de transmitir o que a estação mais florida 
tem a oferecer.

A cartela de cores da Primavera-Verão 
2019 vem toda trabalhada em contrastes 
para o público feminino. Há os pastéis, 
para quem gosta de clarinhos, como 
lavanda e rosa bebê. Já quem curte algo 
mais forte pode investir no amarelo, no 
laranja e no verde-musgo. Neste caso, 
as clientes do Plaza Sul encontrarão nas 
vitrines das lojas Morena Rosa (foto à 

direita), TVZ e Youcom diversas opções 
e estilos.  

Uma tendência muito forte para os 
sapatos nessa nova estação é o conforto, 
por isso as marcas estão apostando em 
diversos estilos, entre elas, a My Shoes e 
Arezzo, localizadas no Piso 1 do shopping.

As estampas tropicais estarão no guar-
da-roupas dos rapazes. Bermudas, shorts 
acima do joelho e camisas ganham esse 
novo visual. Para atender esse púbico cada 
vez mais antenado em moda e estilo, o 
Plaza Sul trouxe marcas como Aramis, 
Lacoste, Calvin Klein, Highstil e Mr. Cat.

“Buscamos oferecer aos nossos visitan-
tes um excelente mix de lojas com marcas 
já consagradas pelo público. Estamos 
muito animados com a chegada dessa 
nova estação, pois estamos preparados 
para atender as preferências do nosso 
público”, afirma Fabio Segura, Superin-
tendente do Plaza Sul Shopping.

Clientes têm acesso a culinária de diversos 
países, além de muitas sobremesas e cafés 

#descontos

#agenda 

30/09: Duda Pimenta
A influenciadora Duda Pimenta fará uma 

visita ao Plaza Sul Shopping no dia 30/9. Na 
ocasião, ela conhecerá as lojas Hering Kids, e 
Pucket, as duas localizadas no Piso 2. 

A influenciadora aproveitará a oportu-
nidade para conferir as próximas coleções 
das lojas e também ficará disponível para 
bate papo e muitas selfies. 

A distribuição de senhas ocorrerá a 
partir das 15h.

#moda
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•GASTRONOMIA

Asinha de frango é famosa na Conceição

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
Ambiente 

Pet Friendly: 
traga seu animalzinho

(mesas externas)

AOS SÁBADOS: SABOROSA FEIJOADA
DOMINGOS - PRATOS COM FRUTOS DO MAR

E MAIS:
☑ LULA, CAMARÃO
☑ RISOTOS, SPAGHETTI ALFREDO
☑ ESCONDIDINHOS: CAMARÃO E CARNE SECA
☑ CARNES GRELHADAS, ESPETINHOS
☑ PORÇÕES VARIADAS, ACEPIPES
☑ FEIJOADA ÀS QUARTAS E AOS SÁBADOS
☑ PAELLAS AOS DOMINGOS

FESTIVAL DE ESPETINHOS

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

DE 
TERÇA A 
QUINTA

ESPETINHOS
R$ 5,00
(TODOS OS
SABORES)

CERVEJAS
R$ 11,90

(ORIGINAL, HEINEKEN, 
SERRAMALTE)

O delicioso sabor da 

COZINHA MINEIRA!

R. Luís Góis, 631 - Vila Mariana     5584-6959
Horário de funcionamento: - 3a. a Sexta,  das 11h30 às 15h.  - Sábados, domingos e feriados:11h30 às 17h

É um dos pontos gastro-
nômicos mais famosos do Ja-
baquara, já foi citado até em 
documentário sobre o bairro, 
elogiado por críticos renoma-
dos... Mas ainda assim muita 
gente ainda desconhece a 
Rotisserie Nipon - também 
conhecida por muitos clien-
tes como “Asinha”. A fama 
vem das tulipas - ou asinhas 
de frango - temperadas com 
shoyu, gengibre e servidas 
bem crocantes.

Lá na Avenida do Café, de 
um lado da rua se vê a imensa 
rotisserie, mesmo, repleta de 
opções de assados - inclusive 
frangos e galetos - e outras 
delícias para levar prontos 
para casa. Do outro, fi ca o bar 
de espetinhos onde se podem 
saborear as asinhas ou outras 
delícias.

Esse ano, a casa chegou a 

participar do con-
curso Comida di 
Buteco, com suas 
costelas suinas 
assadas, acompa-
nhadas de molho 
barbecue e das 
asinhas empana-
das. A casa fica 
lotada, com filas 
de fás interessa-
dos em saborear 
o tempero espe-
cial. O estilão simples, des-
contraído, bem de boteco, 
conquistou muitos fãs, mas é 
claro que o sabor dos petiscos 
tem responsabilidade nesse 
sucesso. 

Outro destaque entre as 
porções é a mandioca, bastan-
te elogiada pela clientela pela 
cremosidade, com casquinha 
crocante.

Um motivo extra para con-

ferir é a imensa carta de cer-
vejas (foto acima), repleta de 
rótulos diferentes, artesanais, 
internacionais.

A Rotisserie Nipon fi ca na 
Avenida do Café, 600 - Vila 
Guarani, bem pertinho da 
estação Conceição do metrô. 
Telefone: 5583-2163 . Horá-
rio: Terça a sexta de 9h às 
20h. Sábados, das 9h às 19h. 
Domingos, das 9h às 14h30. 
Segundas: fechado. 
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

SOBRADO 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

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

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

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

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

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.950 MIL

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

carros - REF.: 16.758

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

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
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

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 Me-
trô Alto do Ipiranga, vago, c/ 2 
dormitórios, living, sl. jantar, 
cozinha, lavanderia, local p/ 1 

carro - REF.: 16.403

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

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim 

de Almeida, área útil de 74 m², 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, quarto e wc p/ empregada, 
garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.774

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

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 588 MIL
Excelente localização do bairro, 

travessa da Av. Bosque da 
Saúde, próximo a Av. do Cur-
sino, ótimo para construtores, 
terreno plano medindo 10 x 22 

= 220m² - REF.: 16.921

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$ 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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 310 MIL
terreno 170 m², construção 

114 m², vago, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, sala,

cozinha, lavanderia, quintal
c/ churrasq., s/ garagem - 

REF.: 16.688

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
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

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
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., constru-
ção 148 m², reformado, bom 

acabto., c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 2 amb., lavabo, 

cozinha c/ AE, dep. p/ em-
pregada, garagem p/ 2 carros 

- REF.: 16.996

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., garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 15.746

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.: 16.492

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Ótimo local da R. Samambaia, 
ótima oferta, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, living, cozi-
nha c/ AE, lavanderia, quintal, 
wc p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF.: 17.017

SOBRADOS NOVOS 
JD. DA GLÓRIA

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

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

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Terreno 6 x 34,50mts., cons-
trução 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

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.290 MIL
Ótimo acabto., terreno

6 x 27 mts., construção 334 
m², c/ 3 dorm., suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha, quin-
tal c/ churrasq., gar. subsolo
p/ 6 carros, estuda imóvel de
menor valor - REF.: 17.036

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 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
BQ. DA SAÚDE

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

living, lavabo, cozinha c/ armá-
rios, fogão e mesa embutidas, 
quintal, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.864

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

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. DA SAÚDE

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

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

carros - REF.: 16.075

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, impecável, c/ 3 dorm. 
c/ AE, ste c/ hidro, sl. Estar, sl. 
Jantar, sl. Visita, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ emp., jardim, gar. p/ 
2 carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 16.803

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
 R$ 539 MIL

Ótima localização da Rua 
Muller Carioba, terreno 8x 20 
mts., construção 130 m², c/ 
3 dorm., wc social, living p/ 
2 amb., cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 3 carros - 
REF.: 17.063

TERREA + EDÍCULA 
V. GUARANI
R$ 610 MIL

Terreno 400 m², constr.283 m², 
sendo uma casa c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, sala, coz, 

lavand., gar. p/ 3 carros, nos 
mais uma casa c/ 2 dorm., 

sala, coz., wc - REF.: 17.064

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.: 17.062

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
V. GUMERCINDO

R$ 415 MIL
A 600mts. do Metrô, reformado, 

impecável, c/ 2 dorm., 1 c/ 
AE, living p/ 2 amb. c/ sacada 

envidraçada, coz. planej., 
lavanderia, wc p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.423

APTO
CHÁCARA 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
SAÚDE

R$ 429 MIL
Ótimo local, a 850 mts. do 
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2 
dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha 

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

REF.: 16.994

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., constru-
ção 90 m² - REF.: 16.804

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

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua Pris-
ciliana Duarte, terreno plano, 
medindo aprox. 10 x 35 mts, 

com casa antiga de 220 m² de 
construção, ótimo para reforma 
ou construção - REF.: 15.067

SOBRADO
CHÁCARA 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

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 750 MIL
Terreno 5 x 30 mts., AC = 195 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 
living, sl. jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, desp., dep. p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., gar.p/ 2 
carros, estuda permuta c/ apto. 
2 dorm., 1 vaga - REF.: 17.029

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

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

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

2 carros - REF.: 16.413

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 810 MIL
Terreno 10 x 30mts., ótimo local 
da Rua José Marti, excel. conse-
vação, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 3 amb., coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., jardim, 

quintal c/ churrasq., gar. p/
4 carros - REF.: 17.086

APTO
SAÚDE

R$ 820 MIL
 Ótimo local, a 700 mts. do Me-
trô Pça. da Árvore, AU = 90m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, liv.g p/ 
2 amb. c/ sacada, lavabo, coz. 
planej., dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, lazer completo, cond. 

R$ 810,00 - REF.: 16.751

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/ churrasq . e 
forno á lenha, piscina, saúde, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

Impecável, estilo colonial, ter-
reno 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

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

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

Rua Luis Góes, 1466 
Conjunto 04

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO
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$ 550 mil

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

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

total, 1 vaga. R$ 460 MIL

alpha

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. METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE - 70M2

2 dorms, sala

2 ambientes com varanda,

1 vaga. Padrão. R$ 450 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$ 1.400,00

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

ImóveIs AP. METRÔ ANA ROSA
2 dorms, sem vaga.

R$1.200,00

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

“SEDE PRÓPRIA”

ExcElEntE APtO 
PAUlIStA R$ 690 mIl
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

e area de serviço, 3 vagas de 
garagem, lazer etc  . Ótima  

oportunidade!  REF.:01-2975

lIndO APtO  R$ 360 mIl 
REFORmAdO  

Todo reformado, à 5 min. 
Do Metrô, 2 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, 

cozinha com armários, 60 m2 
úteis e vaga livre, Visite hoje!  

REF.: 04-3229

cASA téRREA
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

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

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 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

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

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 dorms com arms, sala para 
2 ambs, coz. com AE´s, vaga 
de gar, cond. baixo, Salão de 
festas, play g, portaria 24 horas, 
etc. Oportunidade. REF.: 11-3272

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

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

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

URGEntE - APtO mEtRO 
JABAqUARA R$ 260 mIl

2 dormitórios, sala 2 am-
bientes, cozinha, lavanderia 
e vaga de garagem. Otima 
oportunidade para sair do 

aluguel! REF.: 08-3676

 APtO PROx.
mEtRô JABAqUARA

Só R$220 mIl  
Último andar com 1 dormitório, 

armário embutido, sala para 
2 ambientes com sacada, 

cozinha com armários, área de 
serviço, garagem, lazer com 
quadra , academia, salão de 

festas e churrasqueira.  Ótimo 
preço para investimento, 

agende uma visita!. 
REF.: 08-3701

APtO BOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO - R$ 480 mIl

2 dormitórios, suíte, com 
armários, sala, cozinha com 
armários, 2 banheiros lazer 
com piscina, churrasqueira, 

salão de festas. Ref  08-3702

BElÍSSImO SOBRAdO
R$ 800 mIl - cId. VARGAS

TODO REFORMADO, com 3 
dorms, 2 suítes, closet, amplo 
living, lavabo, coz. planejada, 
AS, entrada lateral e 2 vagas 
de gars cobertas com portão 
automatizado.  Ref  10-3665

APtO BOSqUE dA SAúdE 
R$ 350 mIl

1 dormitório, sala 2 ambientes, 
cozinha, banheiro e

garagem. Fácil acesso.
Ótima oportunidade!

REF.: 08-3628

cASA téRREA 
JABAqUARA R$ 400 mIl 

( PARA REndA)
Prox. Metrô Jabaquara, imóvel 
com duas moradias e 2 vagas 
de garagem. Muito bom para 
investimento, fácil locação. 

REF.: 08-3613

tERREnO mEtRô 
JABAqUARA  R$ 400 mIl

Terreno limpo muito bom em 
vila residencial, super tran-

quila, próximo ao Metrô para 
construir seu sonho, ou para 
investimento.  REF.: 08-3630

ótImO SOBRAdO mEtRô  
R$ 850 mIl 

Jabaquara, 3 DORMITÓRIOS, 
SUÍTE, sala 2 ambs, lav, coz. 
com arms, qtal com churras-
queira, lavanderia , AS e 3 
vagas de gar. com  portão 
automático. REF.: 08-3636

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$ 600 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.

APtO 7mIn. A Pé dO 
mEtRô JABAqUARA

R$ 280 mIl 
Area de 60m2, c/ 2 dormitórios, 

sala 2 ambientes, cozinha, 
armários, vaga de garagem, 

condomínio baixo, otima locali-
zação. REF.: 05-2946

APtO cOncEIçãO “ 
BOcA dO mEtRô”

R$ 235 mIl
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo 

negócio! Ref  09-3706

APtO PRóx. mEtRô 
JABAqUARA $ 370 mIl

10 min. a pé p/ o Metrô, 2 
dorms c/ armários, sala , coz. c/ 
armários, banh, acabto em por
celanato e madeira, garagem, 
Òtimo localização e bom para 
investimento!. REF.: 08-3703



21 DE SETEMBRO DE 2018PÁG. 08

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

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

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEp-04047-002
pABX 5072-2020
CNpJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

Distribuído gratuitamente
às sextas feiras em dezenas de
bairros dos distritos oficiais de
Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,
Cursino e Ipiranga.

O jornal S. paulo Zona Sul não admite 
a publicação total ou parcial de suas 
matérias, para qualquer fim, sem prévia 
autorização documentada.

Impressão Gráfica OESp

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

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

S.PAULO ZONA SUL

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

TOQUE JÁ
Piano, Teclado, Violão, Acordeon, 

Violino, Flauta Doce e outros
Aulas Especiais para 3 Idade e 

Crianças. Vendo Piano
Pça Árvore Mirandópolis
F: 5072-9636 / 5581-7592

Cel. 99132-1189

VENDO
JAZIGO

3 gavetas, cemitério
Parque das Garças,

Santana de Parnaíba.
Valor R$ 2.000,00

FONES: 5599-4745
95701-0944 C/ REGINA

APTO  PROX.
SÃO JUDAS

Tratar: (11) 3484-7513
(11) 97679-4543 com 
Giacomo ou  Thelma     

02 dorms. c/arm. emb.

sala, para dois amb.,

coz. c/ arm. planejados, 

banh.c/ box, uma vaga para 

auto., lazer. R$ 240.000.00

Creci:10.333 

APTO  PROX.  CAMBUCI

Tratar:  (11) 3484-7513
(11) 97679-4543

Com Giacomo ou Thelma 
Creci 10.333

ÚNICO APTO NO ANDAR,  DE  
FTE  PARA AV.  PRINCIPAL,  COM 
02 DORMS, SALA PARA 02 AMB. , 

COZINHA,  ÁREA DE SERV., 
BANH. SOCIAL,  EXCEL LOCAL. 
 VALOR TOTAL  R$ 260.000,00   

ESTUDA-SE PEQUENA PROPOSTA.  
- Creci:10.333 

FONE: 5574-5276

2 dorm., 2 banheiros,
1 vaga, próximo Hospital 
SP e Amparo Maternal, 
condomínio baixo, av 

onze de junho. Excelente 
localização. 2 quadras do 
metro Hospital São Paulo.

APTO
VILA CLEMENTINO

R$ 2.100,00

Eu, Milene penteado 
Ferraro Miranda, 

portadora do 
RG:20637045-3 

declaro que foi extraviado 
o meu diploma de
ensino superior da

Escola de  Enfermagem 
USP (EEUSP),

curso: Bacharel de 
Enfermagem, concluído 

no ano de 1998.

QUARTO
PÇA. ÁRVORE
PROX.METRÔ

EM CASA DE FAMÍLIA, PARA 
MOÇA OU SRA QUE TRABALHE 

FORA E NÃO FUMANTE
F: 5594-1874  99242-4544

PROCURO 
CABELEIREIRO

Com clientela para 
arrendar 1 sala próximo 

estação do metrô
Pça. Árvore

FONES: 5594-1874
99242-4544

IMÓVEISIMÓVEIS 

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

ORAÇÃO A
SÃO LONGUINHO

Lembrai-vos, ó glorioso São Longui-
nho, 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 desam-

parado. 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 dese-
jada). Rezar três Ave Maria, em honra 

ao Santíssima Trindade. Prometer 
publicar a devoção.  D.C.L.

INFORMAÇÕES SOBRE ANÚNCIOS?

5072-2020
9 8216-2837

Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Den-
tistas com experiência 
na área de Implantes 
Dentários, que tem por 
finalidade ajudar a po-
pulação de nossa cida-
de e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras 
do metrô Santa Cruz). 

Oferecemos a todos 
implantes de alto nível 
e última geração. 

Com experiência de 
muitos anos oferecen-
do serviços à comuni-

dade, damos a todos 
a oportunidade de re-
por dentes perdidos, 
ou substituir pontes 
móveis, dentaduras ou 
próteses mal adapta-
das por dentes fixos, ou 
dentaduras abotoadas.

Os dentes são im-
portantes para a mas-
tigação, fala e estética 
facial. Sua perda pode 
acarretar dificuldades 
físicas e até psicológi-
cas e sociais.

Na primeira fase , re-
colocamos a sua 

raiz que foi per-
dida, através 

deste implan-
te, que fica-

rá em sua 
boca por 

a p r o x i -
m a d a -

mente 3 a 4 meses, para 
daí iniciarmos a segunda 
fase que é a colocação 
das coroas ou próteses 
presas nestes implantes.

A colocação dos im-
plantes é através de 
pequenas cirurgias, 
simples, sem dor, de 
modo que ninguèm 
deixará de realizar seus 
afazeres no dia seguin-
te à colocação, nem 
ficará sem seus dentes 
provisórios.

O implante é uma raiz 
artificial que, depois 
de grudado ao osso, 
recebe uma nova coroa 
artificial e temos, assim, 
um novo dente.

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

MARQUE UMA AVALIAÇÃO!!!
Todos os interessados devem entrar em contato 
pelos TELEFONES: 3277-2706 ou 3399-4399 (h.c) 

c/ Rose ou Marcia, para marcarem avaliação

IMPLANTES DENTÁRIOS
EM CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO

Para expor material de pro-
paganda nas ruas, os candidatos 
podem apenas distribuir folhe-
tos e exibir bandeiras. Esse tipo 
de divulgação permite ainda a 
colocação de mesas ao longo 
das vias públicas, entre as 6h e as 
22h. Também é permitido o uso 
de carros de som, alto-falantes e 
amplifi cadores de som, seguin-
do limites de volume e horário, 
mas não showmícios e trios 
elétricos. Comícios, carreatas e 
passeatas estão liberados. 

De qualquer forma, nenhu-
ma dessas atividades não po-
dem atrapalhar o trânsito de veí-
culos ou a circulação de pessoas.

Em postes, viadutos, para-
das de ônibus, em bens públicos 
ou naqueles que precisam de 
cessão do Poder Público para 
seu uso é proibida a veiculação 
de qualquer tipo de propaganda 
eleitoral. Desde as eleições de 
2014, a colocação de cavaletes 
é proibida. Nas eleições munici-
pais de 2016, a proibição atingiu 
também a propaganda por meio 
de bonecos.

Toda a restrição imposta 
na legislação visa a campanhas 
limpas, que não sujem a cidade 
com excesso de materiais. Dessa 
forma, a lei estabelece que o 
“derrame” de material de pro-

paganda em local de votação é 
propaganda irregular e, se reali-
zada no dia da eleição, pode vir 
a ser considera crime eleitoral.

A irregularidade na propa-
ganda de rua pode ser denun-
ciada a qualquer juiz eleitoral ou 
ao Ministério Público Eleitoral. O 
TRE-SP disponibiliza também o 
sistema Denúncia On-line, para 
o recebimento de denúncias. 
Além da opção de download do 
aplicativo Pardal para uso em 
dispositivos móveis,  eleitores 
podem acessá-lo também em 
sua versão web no site do Tri-
bunal Regional Eleitoral de São 
Paulo (TRE-SP). 

Vi propaganda política irregular? Denuncie
•SAÚDE

Vacinação antirrabica vai 
até o fi nal de setembro

Mesmo com o 
fim da campanha 
na capital, donos 
de cães e gatos que 
não puderam va-
cinar seus animais 
durante a ação de-
vem aproveitar e 
procurar uma das 
unidades que aten-
derão até o dia 29 de 
setembro. A vacina 
também está dispo-
nível em unidades 
fi xas que oferecem 
a dose o ano todo.

Na região, have-
rá apenas o posto 
da Vila Mariana, que 
na verdade funciona 
até dia 28, pois atende de se-
gunda a sexta, das 9h às 15h. 
Fica na Rua Carlos Gerolomo 
Mônaco, 169. Há ainda um 
posto fi xo, que atende o ano 
todo, também de segunda 
a sexta, das 8h às 15h30, em 
Cidade Ademar. Fica na Rua 
Maria Cuofono Salzano, 185.

Para ver a relação completa 
dos postos de toda a cidade, 
confi ra a relaçãoem nosso site: 
jornalzonasul.com.br

A campanha de vacinação 
contra a raiva para cães e gatos 
na cidade de São Paulo teve iní-
cio em 20 de agosto e terminou 
no último dia 2, contando com 
a atuação de mais de 1.900 
postos espalhados pela cidade. 

Foram vacinados 855.027 
animais, sendo 602.665 cães 
e 252.362 gatos. O objetivo 
agora é alavancar a cobertura 
vacinal e atingir a meta de 
977.095 animais imunizados. 
No ano de 2017, a campanha 
vacinou 930.564 animais, sendo 
666.693 cães e 263.871 gatos.

Animais com idade superior 
a 3 meses devem ser imuniza-
dos, com exceção dos doentes 
- diarreia, secreção ocular ou 
nasal, falta de apetite, con-
valescentes de cirurgias ou 
outras enfermidades. 

Em relação a cadelas e 
gatas prenhes, apesar de não 
haver contraindicação, a orien-
tação é de que o responsável 
procure pela vacina nos postos 
fi xos , devido ao risco com o 
transporte e manejo. Fêmeas 
no cio também podem causar 
transtornos nos postos volan-
tes – é indicado que se procure 
por um dos postos fi xos.

A vacinação por parte da  
Prefeitura Municipal de São 
Paulo é gratuita e obrigatória 
para cães e gatos, conforme 
a Lei Municipal nº13.131/01, e 
é executada pela Divisão de 
Vigilância de Zoonoses (DVZ)/
Coordenação de Vigilância em 
Saúde (Covisa) e Unidades de 
Vigilância em Saúde (UVIS), 
todos órgãos da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) de 

São Paulo. 
O proprietário do animal 

deve ter atenção quanto ao 
transporte correto: no caso, 
cães na coleira e guia, e gatos 
em caixas de transporte apro-
priadas (ou similar), para evitar 
fugas e/ou acidentes.

Sobre a doença
A raiva é uma doença trans-

missível, caracterizada pelo 
contágio direto; ou seja, pela 
mordida, arranhões ou lambe-
dura de cães, gatos ou outros 
mamíferos, como, por exem-
plo, morcegos infectados.

O proprietário deverá iden-
tificar, no comprovante de 
vacinação, os dados do animal, 
como o nome e nº do Registro 
Geral Animal (RGA). É impor-
tante destacar que somente 
adultos com condições de con-
ter os animais devem conduzi-
-los ao local de vacinação, para 
evitar possíveis transtornos.

Outras informações, tam-
bém pelo Serviço e Atendimen-
to ao Cidadão da Prefeitura, 
pelo telefone 156

•ELEIÇÕES 2018



•CULTURA

Sesc Vila Mariana recebe 
musical de “Beijo no Asfalto”

Levada ao palco inúmeras 
vezes desde seu lançamento, O 
Beijo no Asfalto, de Nelson Ro-
drigues, ganhou sua mais nova 
leitura: um espetáculo musical. 
A montagem, idealizada pelo 
ator e compositor Claudio Lins 
e pelo diretor João Fonseca, 
com direção musical de Délia 
Fischer, será encenada em São 
Paulo, de 26 a 30 de setembro, 
no Teatro do Sesc Vila Mariana. 

Os ingressos custam R$ 40 
(inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 
(credenciados do Sesc) e po-
dem ser adquiridos pelo site 
sescsp.org.br ou nas bilhete-
rias das unidades espalhadas 
pelo estado de São Paulo.

Incensado com o título de 
maior dramaturgo brasileiro, 
Nelson Rodrigues é também 
considerado um dos pais do 
teatro moderno, o homem 
que elevou a arte teatral a 
uma categoria superior e que 
revolucionou essa arte, quan-
do seu “Vestido de Noiva” 
chegou aos palcos. Dono de 
um olhar profundo sobre a fra-
gilidade da natureza humana, 
Nelson legou à posteridade 
uma série de clássicos, dos 
quais “O Beijo no Asfalto” é, 
sem dúvida, um dos maiores 
destaques. Lançado em 1960, o 
texto foi adaptado dezenas de 
vezes para o teatro e em três 
versões cinematográfi cas. Ao 
completar 55 anos, ele volta 
aos palcos em sua primeira 
versão musical.

A remontagem teve sua 
primeira temporada em Ou-
tubro de 2015 no Teatro SESC 
Ginástico, no Rio de Janeiro, 

curiosamente onde 
o texto foi apresen-
tado pela primeira 
vez nos palcos, em 
1961. Para criar as 
canções, o ator e 
compositor Claudio 
Lins mergulhou du-
rante quatro anos 
em uma extensa 
pesquisa sobre a 
sonoridade musi-
cal dos anos 50 e 
60, período em que 
se passa a trama, 
buscando um re-
sultado que soasse 
vintage ao lembrar 
as marchinhas e 
samba-canções da 
época, mas sem 
perder a contemporaneidade 
harmônica e melódica con-
quistada pela música brasileira 
pós-bossa nova. O resultado 
foi cerca de 20 canções, 15 das 
quais deverão estar no palco 
– executadas por uma banda 
ao vivo, mas eventualmente 
usando bases pré-gravadas e 
samplers, que ao mesmo tem-
po modernizam a sonoridade 
e lembram o som dos rádios 
nos anos 60.

O espetáculo conta a his-
tória de uma um homem na 
calçada da Praça da Bandeira, 
Rio de Janeiro, em uma tarde 
no início da década de 60. 
Ele perde o equilíbrio e cai na 
frente de uma lotação, que o 
atira longe. A primeira pessoa 
a socorrê-lo é Arandir. Ao se 
debruçar sobre o moribundo, 
este pede um último desejo: 
um beijo. Arandir o beija. E logo 

depois o rapaz morre.
O episódio é presenciado 

por Aprígio, sogro de Arandir e 
pelo jornalista Amado Ribeiro. 
O astuto repórter policial do 
jornal Última Hora vislumbra 
no acontecimento a possibili-
dade de estampar na primeira 
página do dia seguinte uma 
história de manchete bom-
bástica: O BEIJO NO ASFALTO. 
Para isso, convence o delegado 
Cunha a ajudá-lo na coação de 
testemunhas e na comprova-
ção de fatos que pouco terão 
a ver com a realidade. O que 
importa é vender jornal.

O Beijo no Asfalto – O Mu-
sical fi ca em cartaz de 26 a 30 
de setembro; quarta a sábado, 
às 21h; Domingo, às 18h. Não 
recomendado para menores 
de 14 anos. O Sesc Vila Mariana 
fi ca na Rua Pelotas, 141. Infor-
mações: 5080-3000.

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
9.9458-6000

CUIDADORES DE IDOSOS
Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados 
para atendimento do 
idoso, em domicílio ou 
acompanhante hospitalar

Casas de repouso Odontologia

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

Ru a  Lu ís  Gó is ,  832  -   (11 )  5071- 3062  
 

Cl í n i co  Geral  

Prótese  Dentár i a  

Ortodont i a  E stét i ca  

Impl antodont i a  

reforteodontologia.com.br

/r e for t eodont o l og i a

S O R R I A  C O M  S E G U R A N Ç A  E
E L E V E  S U A  A U T O E S T I M A

A G E N D E  S U A  A V A L I A Ç Ã O !IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

Pacientes que necessitem e 
queiram fazer nos cursos, 
com profissionais 
experientes, 
implantes
dentários de 
alta qualidade

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

•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

Casas de repouso

MARCIA
CALEGARI

CRP 4404

CALEGARICALEGARI
 PSICÓLOGA

 ATENDIMENTO
EM DOMICÍLIO
Tel.: 99934-6599 9 8216-2837

Informações 
sobre anúncios?
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Jabaquara tem campeonato de Gateball
•ESPORTE

de Esportes e Lazer de São Pau-
lo (SEME), o Campeonato Mun-
dial também será uma ótima 
chance para a interação entre os 
atletas e para o desenvolvimen-
to do Gueitebol no país.

“Claro que todos os países 
vão querer ser campeões, mas 
em uma competição dessa di-
mensão existe muita coisa em 
disputa. O Gueitebol também 
é uma forma de interação e 
socialização entre os competi-
dores. É um esporte que está 
se popularizando bastante aqui 
no Brasil e o exemplo disso foi 
à escolha de São Paulo como 
sede de um campeonato tão 
importante como o mundial”, 
falou o secretário.

Para acompanhar as par-
tidas, o acesso será realizado 
pelo portão localizado na Rua 
Leonardo D´Vinci, nº 1551.  A en-
trada é gratuita. A abertura da 
competição está marcada para 
as 8 horas no dia 22 (sábado).

História do Gueitebol
O Gueitebol foi criado em 

1947 no Japão, após a II Guerra 
Mundial, por Eiji Suzuki. Com 

o país abalado pela derrota na 
guerra, o fundador quis propi-
ciar às crianças uma atividade 
que as distraíssem. A partir do 
críquete (esporte muito popular 
na Inglaterra), Suzuki idealizou o 
Gueitebol, que não necessitava 
de muito equipamento e nem 
de uma grande estrutura.

A princípio o esporte foi pen-
sado para crianças, mas, com o 
tempo começou a ter grande 
aceitação entre os idosos. O fun-
dador Suzuki faleceu em 1983, 
mas nos últimos anos de vida, se 
dedicou para a unifi cação das re-
gras do jogo. Após a regulamen-
tação, o Gueitebol se expandiu 
rapidamente, inclusive no ex-
terior como na China e Brasil.

Serviço:
Campeonato Mundial de 

Gueitebol – competição realiza-
da pela World Gateball Union, 
principal entidade da modalidade 
no mundo. Data: 22 e 23 (sábado 
e domingo) de Setembro,a partir 
das 8 horas. Local: Centro Espor-
tivo Riyuzo Ogawa (Vila Guarani). 
Av. Leonardo D´Vinci, nº 1551

Texto: Juscelino Pereira Jr.
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    C O N H E Ç A  U M  N O V O  C O N C E I T O

D E  R E S I D E N C I A L  PA R A  I D O S O S

Visite a unidade mais próxima.
R. Antônio Marcondes, 427 - Ipiranga, São Paulo - SP

( 1 1 ) 2 5 0 0 - 0 8 0 0
www.coraresidencial.com.br

ISSO É CORA!
• Segurança • Cuidado • Conforto • Bem-estar 

P O R  Q U E
E S C O L H E R
A  C O R A ? 

A Cora é um residencial idealizado e construído 
especialmente para que os idosos possam viver 
ou passar uma temporada. Além de contar com 
espaços que garantem a melhor mobilidade e 
segurança, seu familiar aproveita atividades diárias 
voltadas para a socialização e o desenvolvimento 
físico, sempre acompanhado por profissionais com 
vasta experiência com idosos.

Médicos, enfermeiros, nutricionistas e profissionais de saúde especializados.

Seis refeições diárias. Um cardápio balanceado preparado por nutricionistas.

Duas atividades diárias para socialização.

Suítes individuais, duplas e triplas, com todo o conforto e segurança.

Infraestrutura construída especialmente para o bem-estar do idoso.

Conforto e cuidado para que cada residente se sinta em casa.

O CE Profº Riyuzo Ogawa, 
na Vila Guarani, já está pronto 
para receber o 12º Campeo-
nato Mundial de Gueitebol. A 
competição acontece nos dias 
22 e 23 (sábado e domingo) 
de setembro e vai contar com 
a participação de 16 países de 
cinco continentes diferentes 
(África, América, Ásia, Europa e 
Oceania). Essa será a segunda 
vez que o Brasil sediará uma 
competição organizada pela 
World Gateball Union, principal 
entidade da modalidade no 
mundo. A primeira aconteceu 
em 1988.

Ao todo, serão 64 equipes 
disputando o título em ape-
nas uma categoria, sendo que 
alguns países enviarão mais 
de um time. Entre as naciona-
lidades confirmadas estão a 
China, Japão, Taiwan, Austrália, 
Estados Unidos, Coréia do Sul, 
França, Uruguai, Argentina e 
Peru. Cerca de 600 atletas e re-
presentantes das equipes esta-
rão envolvidos na competição.

“O Campeonato Mundial 
será uma grande oportunidade 
para mudar o conceito sobre 
o Gueitebol no Brasil. Não se 
trata de um joguinho da 3º idade 
ou apenas da colônia japone-
sa. Queremos transformar a 
modalidade em um esporte 
conhecido nacionalmente e 
rejuvenescer nossos atletas”, 
falou Seizi Oga, Presidente da 
Federação de Gueitebol do Es-
tado de São Paulo, organizadora 
da competição.

Além do título em disputa, 
segundo João Farias, Secretário 


