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Velozes e Furiosos 7 estreia. Tem 
ainda aventura com Steve Martin 
e Drama com Hillary Swank

Paella com sotaque espanhol ou 
risoto em estilo italiano? Escolhas 
estão na 17a Restaurant Week
Página 6

Obras do metrô estão atrasadas
Inicialmente prometida 

para 2012 (com entrega 

parcial em 2010), a Linha 

5 - Lilás do metrô só será fi-

nalizada daqui a três anos, 

em 2018.  A informação 

foi dada esta semana pelo 

próprio governador Ge-

raldo Alckmin, durante 

visita às obras da estação 

AACD - Servidor, na esqui-

na da Rua Pedro de Toledo 

com a Avenida Ascendino 

Reis, na Vila Clementino. 

Também só em 2018 vai 

começar a operar a Linha 

17 - Ouro, que ligará o Ae-

roporto de Congonhas à 

linha Amarela. Ainda não 

foi divulgada previsão para 

a construção de outro ra-

mal deste monotrilho, que 

deveria conectar o termi-

nal Jabaquara com o Ae-

roporto e também com a 

própria linha 5. Esta sema-

na, o “tatuzão” fez a aber-

tura do túnel na estação 

AACD Servidor que, quan-

do aberta, deve atender 

público estimado diário de 

22 mil pessoas. Página 4

Metrô lança 
concurso público

A Companhia do Me-

tropolitano está lançando 

concurso público para 

preencher duas vagas 

de AGente de Seguran-

ça Metroviária I. Além 

disso, o resultado será 

usado para formação de 

um cadastro de reserva. 

As incrições devem ser 

feitas pela internete a 

partir das 10h do dia 6 

de abril e até as 14h do 

dia 11 de maio.   Página 2

Bruxas da Escócia: 
diversão na Páscoa

Só neste fim de sema-

na, dias 4 e 5, o Teatro 

João Caetano apresenta o 

espetáculo infantil Bruxas 

da Escócia (foto), com en-

trada grátis. O circuito São 

Paulo de Cultura também 

tem peça para o público 

adulto: Preto no Branco, 

dias 3, 4 e 5.  Página 3

Óculos usados 
podem ser doados 
na Vila Clementino

O que fazer quando 

um óculos fica “fora de 

moda”? Ou a pessoa que 

usava não precisa mais 

dele? Jogar no lixo ou 

esquecer em uma gave-

ta não são atitudes sus-

tentáveis. A Fundação 

Lions, localizada na Vila 

Clementino, recebe do-

ações, higieniza, recu-

pera, troca lentes e doa 

o material para pessoas 

carentes que podem vol-

tar a trabalhar, ler, andar 

pela cidade... Página 5

SPTrans muda
itinerários na região

Duas linhas de ônibus 

que circulam na região 

do Jardim Miriam tiveram 

seus trajetos ligeiramente 

alterados pela SPTrans. 

Também a linha noturna 

N637/11  Metrô Jabaqua-

ra - Jardim Miriam ga-

nhou nova denominação 

- N637/11 Metrô Jabaquara 

- Vila Missionária, manten-

do o itinerário.   Página 8
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Shopping Metrô Santa Cruz R. 
Domingos de Morais, 2.564 - V. 
Mariana - Tel.: 3471-8063

• Sala 1 - Cinderela DIG - Livre 
- 11h30A - 14h20 - 16h50 - 19h20 - 
21h50 • Sala 1 - Os Incríveis DIG 
(Dub) - Livre - 11h30J 

• Sala 2 - A Serie Divergente: 
Insurgente DIG (Dub) - 14 Anos 
- 11h10E - 14h00 - 16h45 - 19h30 - 
22h15S • Sala 2 - O Exorcista DIG - 14 
Anos - 11h00G - 22h15C 

• Sala 3 - Velozes e Furiosos 7 3D - 
14 Anos - 13h00 - 16h00 - 19h00 - 22h10 

• Sala 4 - Golpe Duplo DIG - 14 
Anos - 23h40E • Sala 4 - Cinderela 
DIG (Dub) - Livre - 13h20 - 15h50 - 
18h20 - 21h00 

• Sala 5 - Para Sempre Alice 
DIG - 12 Anos - 17h50 - 23h00A • 
Sala 5 - Um Momento Pode Mudar 
Tudo DIG - 14 Anos - 15h20 - 20h30 
• Sala 5 - O Exorcista DIG - 14 Anos 
- 23h00D • Sala 5 - Cada Um Na Sua 
Casa DIG (Dub) - Livre - 12h50 

• Sala 6 - A Serie Divergente: 
Insurgente 3D - 14 Anos - 13h25 
- 20h55 - 23h45E • Sala 6 - Cada 
Um Na Sua Casa 3D (Dub) - Livre 
- 16h10 - 18h35 

• Sala 7 - Velozes e Furiosos 7 

3D - 14 Anos - 17h15 - 20h20 - 23h30E 
• Sala 7 - Velozes e Furiosos 7 3D 
(Dub) - 14 Anos - 11h00K - 14h10 

• Sala 8 - Cinderela DIG (Dub) - 
Livre - 12h30 - 15h00 - 17h30 - 20h00 
- 22h30E 

• Sala 10 - Velozes e Furiosos 7 
3D - 14 Anos - 12h00 - 15h10 - 18h10 
- 21h10 - 00h10E 

Pátio Paulista R. Treze de 
Maio,1947 -Arco N 501 - Paraíso. 
Tel.: 3142-9242

• Sala 1 - Velozes e Furiosos 7 
3D - 14 Anos - 12h00J - 15h10 - 18h10T 
- 21h10T - 00h10D 

• Sala 2 - A Serie Divergente: 
Insurgente 3D - 14 Anos - 12h10D - 
15h00 - 17h50 - 20h40S - 23h30D • 
Sala 2 - O Exorcista DIG - 14 Anos 
- 12h10G - 20h40C 

• Sala 3 - Velozes e Furiosos 7 
3D - 14 Anos - 19h00 - 22h00 • Sala 
3 - Cada Um Na Sua Casa 3D (Dub) 
- Livre - 11h20J - 13h50 - 16h30 

• Sala 4 - Velozes e Furiosos 7 
3D - 14 Anos - 11h00J - 14h10 - 17h05 
- 20h00 - 23h00D 

• Sala 5 - Cinderela DIG (Dub) - 
Livre - 12h40 - 15h20 - 18h00 - 20h50 
- 23h40D 

• Sala 6 - Cinderela DIG - Livre 

- 13h40 - 16h20 - 19h10 - 21h50 • 
Sala 6 - O Exorcista DIG - 14 Anos - 
00h20D • Sala 6 - Os Incríveis DIG 
(Dub) - Livre - 10h50J 

• Sala 7 - Kingsman Serviço Se-
creto DIG - 16 Anos - 19h20 - 22h20 
• Sala 7 - A Serie Divergente: 
Insurgente DIG - 14 Anos - 16h10 • 
Sala 7 - O Garoto da Casa ao Lado 
DIG - 16 Anos - 11h40J - 14h00 

Legendas: C-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quarta (08);D-
-Esta sessão será exibida SOMEN-
TE Sábado (04); E-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sexta (03) 
e Sábado (04); F-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quinta (02), 
Sexta (03) e Sábado (04);G-Esta 
sessão será exibida SOMENTE 
Domingo (05); J-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (04) e 
Domingo (05); K-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta (03), Sá-
bado (04) e Domingo (05); N-Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado 
(04) e Domingo (05); R-Esta ses-
são NÃO será exibida Quinta (02) 
e Sexta (03); S-Esta sessão NÃO 
será exibida Quarta (08); T-Esta 
sessão NÃO será exibida Terça (07) 
e Quarta (08).

Metrô lança concurso público para 
contratar agentes de segurança

• CINEMA

Velozes e Furiosos 7 estreia, 
ainda com Paul Walker

A Companhia do Metrô 
lança concurso público des-
tinado ao preenchimento 
de duas vagas para Agente 
de Segurança Metroviária 
I e à formação de cadastro 
reserva. 

As inscrições poderão ser 
feitas exclusivamente pelo 
site da Fundação Carlos Cha-
gas (www.concursosfcc.com.
br) a partir das 10h do dia 
6/4/2015 até as 14h do dia 
11/5/2015 (horário de Brasília).

O Metrô oferece salários 
compatíveis com os pratica-
dos no mercado e um amplo 
pacote de benefícios, tais 
como: auxílio alimentação, 
auxílio refeição, plano de saú-

de (médico e odontológico), 
extensivo aos dependentes 
legais (opcional), seguro de 
vida em grupo (opcional), 
previdência suplementar (op-
cional), programa de par-
ticipação nos resultados e 
bilhete de serviço (acesso 
gratuito ao sistema Metrô e 
CPTM), entre outros.

O edital completo foi pu-
blicado nesta terça-feira, dia 
31, no Diário Ofi cial Empresa-
rial do Estado de São Paulo 
(www.imprensaoficial.com.
br) e no site da Fundação 
Carlos Chagas.

Para participar do concur-
so, os interessados devem es-
tar atentos aos pré-requisitos 

citados no edital, como, por 
exemplo, a idade mínima de 
18 (dezoito) anos completos 
até a data de admissão, for-
mação em ensino médio, es-
tar em dia com as obrigações 
eleitorais, com os deveres 
do Serviço Militar, para os 
candidatos do sexo masculi-
no, e encontrar-se em pleno 
exercício dos direitos civis e 
políticos.

A aplicação das provas 
objetivas está prevista para 
o dia 14 de junho deste ano 
e será realizada na cidade de 
São Paulo. O valor da inscri-
ção é de R$ 95,50 (noventa 
e cinco reais e cinquenta 
centavos).

Feriadão é sempre uma 
ótima oportunidade de confe-
rir os fi lmes mais recentes no 
cinema. Além dos blockbus-
ters Cinderella e Insurgente, 
da série Divergente, há outras 
estreias que prometem atrair 
bom público aos cinemas.

Uma delas é Velozes e Fu-
riosos 7, que quer atrair o 
mesmo público atraído em 
adrenalina e carros. É o último 
em que participa o ator Pau-
lo Walker que, tragicamen-
te, morreu em um acidente 
de carro. Dirigido por James 
Wan, o fi lme ainda conta com 
a atuação de estrelas como  
Vin Diesel e Dwayne Johnson. 
Também em 3D, o filme de 
ação tem classificação para 
maiores de 14 anos.

Nesta sétima sequência, 
depois de derrotarem Owen 
Shaw e sua gangue, Dominic 
Toretto (Vin Diesel), Brian 
O’Conner (Paul Walker), Letty 

Ortiz (Michelle Rodriguez) e o 
resto da equipe são capazes 
de voltar para os Estados 
Unidos, recomeçando assim 
suas vidas dentro da legalida-
de. Mas o irmão mais velho 
de Owen, Ian Shaw (Jason 
Statham) quer vingar a morte 
de seu irmão. Para isso, ele 
assassina Han (Sung Kang) e 
ameaça Dom, fazendo com 
que ele e sua equipe vá atrás 
dele para impedir que ele con-
clua sua vingança e mate mais 
alguém da família.

Outra pedida é a estreia 
de Cada um na Sua Casa, uma 
aventura divertida com Steve 
Martin e que conta com as 
cnatoras Rihanna e Jennifer 
Lopez no elenco. 

No fi lme, que é livre, uma 
raça alienígena invade a Ter-
ra para se esconder de seus 
maiores inimigos extraterres-
tres. Eles vivem em segredo, 
mas o jovem alien J.Lo (voz 

de Jim Parsons) acaba se 
deparando com um dos tais 
malvados inimigos, o que 
o obriga a fugir ao lado da 
adolescente Tip (Rihanna). 
Os dois acabam desenvolven-
do uma próxima e estranha 
amizade.

Tem também a estreia de 
um drama estrelado pela óti-
ma Hillary Swank. Em “Um 
momento pode mudar tudo”, 
classifi cado para maiores de 
14 anos, Bec (Emmy Rossum) 
é uma universitária meio per-
dida, que está se relacionando 
com um professor casado e 
perdendo o interesse no seu 
futuro acadêmico. Ela começa 
um novo trabalho, cuidando 
de Kate (Hilary Swank), uma 
mulher que sofre de uma do-
ença terminal. Aos poucos, a 
jovem vai aprendendo a apro-
veitar o mundo, mas acaba se 
afastando cada vez mais da 
sua antiga vida.

Áries - 21/03 a 20/04 
Evidentemente, o ariano 

considera que o mundo devia 
celebrar a sua transformação 
pessoal e libertação, mas na 
prática sabe não ser isso que 
acontece. Por isso, será me-
lhor abrir mão dessa ilusão, 
pois ela decepcionar muito.
Touro - 21/04 a 20/05 

Nem sempre a distância 
reaviva os bons sentimentos, 
isso só ocorre quando eles fo-
ram devidamente nutridos no 
centro do coração, e quando 
isso não acontece, a distân-
cia simplesmente separa e 
condena ao esquecimento. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

A vida normal e simples 
com que nossa humanidade 
sonha não tem mais chan-
ces de acontecer, tudo se 
tornou complexo, e a hora 
da verdade chegou para os 
governos do mundo. Apesar 
das aparências, isso é motivo 
de celebração.
Câncer - 21/06 a 21/07

O canceriano sofrerá der-
rota completa no momento 
em que desistir de apreciar 
os pequenos prazeres que a 
vida continua oferecendo gra-
ciosamente no meio de toda 
a complexidade que compõe 
o panorama de seu destino.
Leão - 22/07 a 22/08

Lapide seus desejos para 
que eles sejam fi el refl exo de 
tudo o que for melhor realizar. 
Tudo começa na imaginação, 
nesse mundo fantásti co que a 
cultura humana despreza, mas 
que o cosmos aproveita para 
conti nuar reinventando-se.
Virgem - 23/08 a 22/09

Pensar vale tanto quanto 
agir, pois ainda que as pes-
soas não percebam os pen-
samentos alheios, e isso só 
por enquanto, na dimensão 
subjetiva da mente as coi-
sas acontecem com tanto 
realismo quanto no mundo 
concreto.
Libra - 23/9 a 22/10

 Seu futuro ainda não é atu-
al, mas como seus olhos não 
se cansam de desejá-lo, sua 
situação atual já não é mais 
a mesma. É assim que você 
ficou, momentaneamente, 
entre o nada e a eternidade. 
Paciência, é uma passagem.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Quando os assuntos coti-
dianos começarem a enlou-
quecer, em vez do escorpiano 
tentar manter tudo dentro da 
mais absoluta normalidade, 
siga a onda do universo e en-
louqueça um pouco também, 
mas com idéias sublimes, e 
não abjetas. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Nem tanto para lá, nem 
muito para cá, o assunto é con-
ciliar seus loucos desejos de 
transformação com o cumpri-
mento exato das obrigações 
que compõem a delícia da vida 
cotidiana. Essa equação não é 
fácil de se resolver! 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Há certas loucuras que são 
chamadas assim só porque 
quebram a lógica dos aconte-
cimentos. No fundo, loucura 
mesmo seria preservar a ló-
gica quando a vida, sempre 
maior, indica ter chegado o 
tempo da transformação.
 Aquário -21/01 a 19/02

Abstenha-se de fazer os 
comentários que não gostaria 
de saber que foram feitos a 
seu respeito. É hora de parar 
com essa mania de sussur-
rar julgamentos sobre a vida 
alheia. Isso não tem nada de 
inocente, é uma maldição.
Peixes - 20/02 a 20/03

Nada de mais precisa ser 
feito para completar a transfor-
mação, a não ser abandonar de-
fi nitivamente as pessoas que, 
apesar de terem sido amigas ou 
mesmo familiares outrora, hoje 
não mais cumprem esse papel. 
Tudo mudou.

Roger Ballen no 
MAC USP

Desde 28 de março, às 11h, 
o MAC USP apresenta a expo-
sição Roger Ballen: Transfi gu-
rações, fotografi as 1968-2012, 
reunindo uma seleção de 113 
fotografi as, todas em preto 
e branco, das oito séries cria-
das pelo artista que abarcam 
desde os trabalhos iniciais aos 
mais recentes.  A entrada é 
gratuita e a visitação acontece 
de terça das 10h às 21h, quarta 
a domingo das 10 às 18 horas 
O MAC USP Ibirapuera fi ca na 
Av Pedro Alvares Cabral, 1301. 
Informações: 3091-3559.

Feira do Livro no 
Plaza Sul

Até o dia 19 de abril, o 
Shopping Plaza Sul abriga a 
Festa do Livro, que conta com 
mais de dois mil títulos infantis 
e infantojuvenil disponíveis 
para o público. A feira ofere-
ce livros a preços atrativos 
– a partir de 3 reais é possível 
adquirir uma obra. A Festa 
do Livro está localizada em 
frente à loja C&A, no Piso 1, e 
pode ser conferida de segun-
da a sábado, das 10h às 22h, 
e aos domingos e feriados, 
das 14h às 20h. O Shopping 
Plaza Sul fi ca na Praça Leonor 
Kauppa 100 - Jd. da Saúde.

Bazar benefi cente 
do Dia das Mães
na Cruz de Malta

 Nos dias  10 de abril,  sexta 
feira, das 14h às 20h, 11 e 12 
de abril, sábado e domingo, 
das 10h às 20h, acontece 
o Bazar da Cruz de Malta, 
com muitos presentes para 
o Dia das Mães. Os visitantes 
irão encontrar brinquedos, 
roupas, acessórios, lingeries, 
cosméticos, brinquedos e 
bijuterias a preços muito 
convidativos! Compareça! O 
Bazar acontece na Paróquia 
São Pedro e São Paulo, à 
Avenida Engenheiro Oscar 
Americano, s/n.

“Choro na Manhã” 
na Paulo Duarte

 Dia 5 de abril, domingo, 
a partir das 11h, acontece o 
Projeto Musical “Choro na Ma-
nhã”. O  Conjunto Retratos,  
recebe diversos convidados 
no encontro que reúne apre-
sentação de choro, poesia e 
contação de histórias. A en-
trada é gratuita. A biblioteca 
fi ca na Rua Arsenio Tavolieri, 
45 - próximo ao metrô Jaba-
quara. Informações: 5011-2421.

Domingos de 
Brincadeiras

 O Sítio da Ressaca pro-
move, aos domingos, das 
9h às 17h, brincadeiras para 
público de todas as idades, 
conduzidas por educadores 
patrimoniais. Os participan-
tes se divertem, aprendendo 
jogos como corda, cama do 
gato e elástico. A entrada é 
gratuita. O Sítio da Ressaca 
fi ca na R. Nadra Raff oul Moko-
dsi, 3 -  Jabaquara (próximo da 
estação Jabaquara do metrô). 
Informações: 5011-7233. 

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza no próximo sábado, 
dia 4 de abril, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  percor-
rerão várias diversas vias dos 
bairros de Vila Guarani, Vila 
do Encontro e Cidade Vargas. 
A Operação Cata-Bagulho re-
colhe madeiras, móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, entre 
outros materiais.

Ceumar
O Sesc Vila Mariana apre-

senta nos dias 4 e 5 de abril, 
o show do CD “Silencia” da 
cantora e compositora minei-
ra Ceumar. Os ingressos cus-
tam entre R$ 25,00 (inteira) 
R$ 12,50 (meia entrada) e R$ 
7,50 (comerciários. O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

Dra. Karina Gonçaves da Silva
Tel.: 2574-7227 - Cel. 97227-4886

ADVOCACIA
site: www.kgsadv.com.br

Serviços prestados por profissionais qualificados 
em diferentes áreas de Direito: 

FAMÍLIA • CÍVEL • CONSUMIDOR 
IMOBILIÁRIO • CONTRATOS 

ACORDOS • TRABALHO  
PREVIDENCIÁRIO • REVISÃO DE FGTS 

(Cálculos, Benefícios, Revisões do 
INSS, Desaposentação)

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS
Curso Individual e 

Personalizado, 
Mobilidade reduzida, 

Necessidades especiais.
com Martha 

2275-9089/5072-2448
E.mail: marimartha@

gmail.com

 

Empresa Fast Food, 
próxima ao Metrô Saúde, 

admite atendentes de balcão 
com ou sem experiência.

ATENDENTE
DE LANCHONETE

(10 VAGAS)

Curriculum Vitae para: 
sp-saude@mixiricafranquias.com.br

Para pizzaria, com 
registro, refeição 

+ benefícios, 
das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

Para período das
16 às 23:59 h., com regis-
tro, refeição + befefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

FORNEIRO  
P/PIZZARIA

Para Pizzaria, 
das 18 às 23:59 h., 

sexta, sábado e domingo, 
remuneração diária + taxa

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

MOTO
FRETISTA

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a Vós peço pelo 
amor de Deus atendei o meu pedido. Minhas 13 Almas  Benditas, sabidas 
e entendidas, a Vós peço pelo sangue que Jesus derramou o meu pedido. 
Pelas gotas de suor que do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. 
Meu senhor Jesus Cristo, que a Vossa proteção me Cubra, com o vossos 
braços me guarde no Vosso Coração e me proteja com os Vossos Olhos. 
Oh! Jesus de Bondade. Vós sois meu advogado na vida e na morte, atendei 
os meus pedidos e livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segui os 
meus inimigos, que os olhos do mal não me vejam, cortai as forças dos 
meus inimigos. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, se me 
fi zerem alcançar estas graças (pedem-se as graças), fi carei devoto de 
vós, mandarei publicar esta oração, mandando também rezar uma missa. 
Rezam-se 13 Pai Nosso e 13 Ave Marias.   J.V.S.

 

CARTÃO DE CRÉDITO 
CELULAR - NET • SERASA 
Regularizamos a sua situação 

 REGULARIZE 
SUAS DÍVIDAS

CONSULTE-NOS
Tel.: 2506-2331

MBM Comércio e Comunicação Visual 
Ltda - EPP, torna público que requereu 

junto à PMSP - SVMA DECONT II a 
Renovação da Licença de Operação, 
para impressão de material para uso 

publicitário, sito à Rua Regino Aragão, 
514 Vila Moinho Velho - São Paulo/SP

C L A S S I F I C A D O SC L A S S I F I C A D O S

ANUNCIE
SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

ANUNCIE
SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

  

SECRETÁRIA

CURRICULUM PARA: 
ROSANA@ROGERIOCASTILHO.COM.BR

CLÍNICA DE TERAPIA
ADMITE: 

Que resida na região
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PRAÇA DA ÁRVORE, 69 (Rua Gal. Serra Martins, 69)
Tels.: 3384-6666 - 3384-6767

www.ciac.com.br

Na apresentação deste anúncio 
ganhe um brinde na loja Praça da Árvore

Produtos das melhores MARCAS ORIGINAIS

DIADEMA: Praça Castelo Branco, 361
MOEMA: Alameda Maracatins, 894

CENTRO (lj 25 de Março): R. Carlos de Souza Nazareth, 281

VISITE NOSSAS 

LOJAS NO GUARUJÁ

Enseada: Rua Argentina, 

82 - LT 8 e 9

Pitangueiras: Rua Mário 

Ribeiro, 345

Vicente de Carvalho: Av. 

Santos Dumont, 169

Atacado e varejo 
venha conferir!!!

O maior sortimento de 
Mochilas Escolares de São Paulo

Tudo em MOCHILAS, SACOLAS, BOLSAS, 
CARTEIRAS, MALAS DE VIAGENS...
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Calção e Meião para
futebol Dray...R$ 10,00

1ª Loja da 25 de Março na Praça da Árvore
Mochilas... 

a partir de R$ 19,97

Bolsas
Chenson

Bienal de Grafi te e Arte 
de Rua será no Ibirapuera

•CULTURA

Já está quase tudo pron-
to! A 3ª edição da Bienal In-
ternacional Graffiti Fine Art, 
idealizada pela produtora 
Mega Cultural, vai reunir o 
que há de melhor em  street 
art no Pavilhão das Culturas 
Brasileiras, no Ibirapuera. 
Nas duas edições anteriores, 
o evento aconteceu no MuBE 
e, em 2013, foi a exposição 
mais visitada da capital no 
ano! Agora, vai fi car mais fá-
cil para moradores da zona 
sul da cidade descobrirem os 
grandes nomes do grafi te em 
um evento que tem entrada 
gratuita. 

Na opinião de Renata Jun-
queira, que coordena a Mega 
Cultural, o novo espaço trará 
mais frescor para a Bienal 
com formato expositivo am-
pliado, possibilitando monta-
gens diferenciadas e maiores 
instalações. “O maior fl uxo de 
pessoas do parque nos ofere-
ce o mais importante que é 
o acesso do público às obras 
de artistas importantes do 
mundo todo. Quando criamos 
a primeira Bienal Graffi  ti Fine 
Art, era a única no mundo. 
Hoje somos a mais completa 
bienal de arte urbana do mun-
do”, explica.

O Pavilhão das Culturas 
Brasileiras é um prédio de 11 
mil metros quadrados, pro-
jetado por Oscar Niemeyer 
na década de 1950, e que 
agora retoma suas atividades 
após obras de manutenção e 
restauro do prédio. Além dos 
murais e quadros pintados 

com spray, estêncil e pincéis, 
a Bienal vai contar ainda com 
outros formatos, como insta-
lações, esculturas e videoarte. 
“Na primeira edição, em 2011, 
estávamos num momento de 
amadurecimento do cenário 
da street art. Na segunda, 
de reconhecimento. Agora 
acredito que é um período 
de afi rmação”, avalia o cura-
dor Binho Ribeiro. “A mostra 
traça uma trajetória que vem 
desde o início da cultura do 
graffi  ti, em Nova York, e reúne 
diversas gerações de artistas, 
todos de alto nível técnico, 

sejam nomes consagrados ou 
novos talentos”, completa.

A edição da Bienal Inter-
nacional Graffi  ti Fine Art  terá 
cerca de 60 artistas de desta-
que, vindos dos mais diversos 
cantos do mundo. 

O Pavilhão das Culturas 
Brasileiras fi ca Parque do Ibi-
rapuera, com entrada pela 
Avenida Pedro Álvares Cabral, 
s/n - Vila Mariana. A Bienal 
abre em 17 de abril e vai até 
19 de maio e estará aberta ao 
público às terças das 10h às 
21h; e de quarta a domingo  
das 10h às 18h. Grátis. 

uma batalha, é surpreendido 
por três bruxas que fazem 
previsões sobre seu futuro, 
entre elas, a de que seria rei 
em breve.

As apresentações acon-
tecem nos dias 4 e 5 (sá-

bado e domingo), às 16h. 
O  Teatro João Caetano. 

fica na Rua Borges Lagoa, 
650, Vila Clementino, próxi-
mo da estação Santa Cruz do 
metrô. Telefones: 5573-3774 e 
5549-1744. 

João Caetano recebe 
circuito de artes cênicas

Contemplar diversas lin-
guagens artísticas é o objetivo 
do projeto Circuito São Paulo 
de Cultura, que leva a mesma 
atração a vários palcos da 
cidade. 

O Teatro João Caetano 
está recebendo dois espe-
táculos - um adulto e outro 
infantil - do circuito. Vale res-
saltar que a entrada é gratuita 
e os ingressos devem ser reti-
rados, até um par por pessoa, 
uma hora antes.

O espetáculo adulto Preto 
no Branco tem Chris Couto, 
Marco Antônio Pâmio, Bruna 
Thedy e outros no elenco. 

“Numa das maiores cida-
des do país”, como descre-
vem os personagens, a família 
Jones conversa sobre ame-
nidades durante um almoço. 
No encontro, a matriarca fala 
sobre seus medos e fantasias 
a respeito dos negros, ao 
mesmo tempo em que a fi lha 
conta que namora um jovem 
afrodescendente de origem 
muçulmana. Quando o rapaz 
é apresentado à família, novas 
revelações vêm à tona.

Será apresentado apenas 
neste fi m de semana de Pás-
coa,  dias 3 e 4, 21h, dia 5, 19h

Já o espetáculo “As Bru-
xas da Escócia”, da Vagalum 
Tum Tum, tem Tereza Gontijo, 
Christiane Galvan, Anderson 
Spada.

L ivremente inspirado 
em “Macbeth”, de William 
Shakespeare, o espetáculo 
conta a história de um nobre 
escocês que, após vencer 

Terraço grill 
integrado com 

a cozinha1ou 2 vagas2 (1 suíte)
dorms.Um lazer completo com

6 praças temáticas para sua 
família aproveitar.

Perspectiva artística das piscinas adulto e infantil com solarium

Perspectiva artística da Praça de Contemplação

Rua Juá x Rua Caramuru
Saúde

www.pracadaestacao.com.br
O projeto legal do empreendimento encontra-se aprovado sobre o alvará de aprovação de número 2014/28599-00 e alvará de execução de número 2015/01430-00 pela Prefeitura do Município de São Paulo. Memorial de Incorporação registrado sob o R2 em 09/02/2015, na matrícula 217.350, do 14° O� cial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Projetos executivos de arquitetura e decoração sujeitos a alteração sem aviso em decorrência de necessidades 
técnicas. A vegetação representada nas imagens são meramente ilustrativas, podendo existir variação do porte na entrega. Os acabamentos e equipamentos das áreas comuns serão entregues conforme memorial descritivo, bem como o acabamento das unidades. As imagens aqui representados poderão não retratar � elmente as cores, as texturas, os brilhos e os re� exos naturais dos materiais presentes no projeto, por se tratar de material impresso.

O empreendimento Praça da Estação Saúde possui uma torre compostas de unidades residenciais. Incorporação: SPE PREMIUM 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Construção: Zogbi Engenharia e Construções LTDA. Intermediação: LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A.

Intermediação

4561-7448

Informações Realização e construção

Portaria 
antivandalismo 

com eclusa

Infraestrutura de 
controle de acesso 

por CFTV

Infraestrutura de 
medição individualizada 

de água e gás

Sensor de presença 
nos subsolos e 

escadarias

Persiana de enrolar 
nas unidades 
autônomas

Torre única

Ponto para 
grill no terraço

Caixilhos com 
veneziana de enrolar

Caixilhos 
com veneziana 

de enrolar

Cozinha integrada 
com a sala

Terraço integrado 
com a cozinha

Planta finais 1, 2, 7 e 8. Sugestão 
de decoração. Móveis, em dimensões 
comerciais, não fazem parte do 
contrato. Medidas internas de 
face a face. 

Clima de 
praça com a 

mobilidade do 
Metrô.

Lançamento 
A 200 m do Metrô Praça da Árvore

VISITE DECORADO
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Metrô para Santo Amaro: só em 2018
•TRANSPORTE

Estação AACD Servidor atenderá 22 mil pessoas por dia

Mais três anos, pelo me-
nos. O novo prazo estipulado 
pelo Governo do Estado para 
a conclusão das obras da 
Linha 5 - Lilás, do metrô, as-
sim como da Linha 17 - Ouro, 
preveem que só em 2018 as 
obras estarão concluídas e o 
metrô operando completa-
mente nestes trechos.

Quando as obras de ex-
pansão da Linha 5, que ligará 
Vila Mariana à Santo Amaro, 
começaram, em 2008, a Com-
panhia do Metropolitano e 
a Secretaria de Transportes 
Metropolitanos chegaram 
a anunciar que os trens es-
tariam circulando em dois 
anos! A previsão era de que o 
túnel estaria completamente 
aberto e concluído entre as 
estações Largo 13 e Santa 
Cruz, até 2010. Na época, 
o metrô anunciava que as 
obras deveriam estar com-
pletas até 2012.

Já o monotrilho - metrô 
que circulará pela superfície 
- entre o Jabaquara e a esta-
ção Morumbi, deveria estar 
pronto até a Copa do Mundo 
no Brasil, mas agora também 
teve nova previsão divulga-
da. Inicialmente, o metrô 
havia divulgado que construi-
ria um ramal entre a estação 
São Judas e o Aeroporto de 
Congonhas que fi caria pronto 
também em 2010. O projeto 
foi simplesmente abandona-
do e passou-se a anunciar a 
ligação entre o Aeroporto e 
a linha Amarela, na estação 
Morumbi,  para 2014.

Novos e sucessivos atra-
sos foram representando 
anúncios de datas futuras. 
Até que, esta semana, o go-
vernador Geraldo Alckmin, 
em visita às obras na futura 
estação AACD-Servidor, na 
Rua Pedro de Toledo (Vila 
Clementino) anunciou que 

as onze estações só estarão 
completamente prontas em 
2018. O governador anunciou 
que no primeiro semestre de 
2017 serão entregues três es-
tações e depois mais seis no 
segundo semestre de 2017 e 
uma em 2018, que será a de 
Campo Belo. 

“Aqui [Linha 5-Lilás] são 
dez estações que nós vamos 
entregar. Mais de 10km de 
Metrô. Chegando até Chá-
cara Klabin, interliga com a 
Linha 2, e também até Santa 
Cruz, interliga com a Linha 1, 
a Norte-Sul. Uma expectativa 
de 780 mil passageiros/dia, é 
a chamada Linha da Saúde, 
pois atende o Hospital do 
Servidor, a AACD, o Hospital 
São Paulo, o Hospital Ed-
mundo Vasconcelos, muitas 
clínicas e muitos hospitais”, 
disse o governador Geraldo 
Alckmin na chegada do Ta-
tuzão.

Ao visitar as obras de ex-
pansão da Linha 5 - Liás, esta 
semana, o governador Geral-
do Alcmin anunciou que está 
sendo feito um investimento 
de de R$ 8,9 bilhões no tre-
cho, incluindo a compra de 26 
novos trens, com geração de 
5.500 empregos diretos. 

O Tatuzão chegou agora à 
futura estação AACD-Servidor 
da Linha 5-Lilás do Metrô 
de São Paulo. Desde o início 
da operação da tuneladora 
Shield, que partiu do Poço 
Bandeirantes em setembro de 
2013, mais de 2.400 metros de 
túneis já foram construídos. 
E foi nesta segunda, 30, que 
a roda de corte da máquina 
com 10,5 metros de diâmetro 
rompeu a parede de con-
creto, a última barreira que 
separa o túnel do corpo da 
nova estação.

Desde que foi retomada 
a linha que atualmente serve 
apenas do Capão Redondo ao 
Largo 13, só a estação Adolfo 
Pinheiro já foi entregue, no 
ano passado. 

Há ainda outras dez esta-

ções a serem construídas e 
entregues: Alto da Boa Vista, 
Borba Gato, Brooklin, Campo 
Belo, Eucaliptos, Moema, 
AACD-Servidor, Hospital São 
Paulo, Santa Cruz e Chácara 
Klabin, somando mais 10 km 
ao trecho. 

A partir de agora, o Tatu-
zão passará por um período 
de manutenção, necessário 
segundo o govenro. Em se-
guida, será arrastado sobre 
a laje de fundo para ser posi-
cionado no extremo oposto 
da estação e iniciar a próxima 
etapa de escavação, com des-
tino à estação Hospital São 
Paulo. Esse Shield é uma das 
três máquinas empregadas 
na construção do prolonga-
mento da Linha 5-Lilás. Ao 
mesmo tempo em que perfu-
ra o solo, ela também instala 
o revestimento estrutural do 
túnel, com anéis de concreto 
e fi bras de aço.

Ao todo, a máquina per-
correrá uma distância de 5,7 
km, construindo 4,8 km de 
túneis entre os poços Ban-
deirantes (entre as estações 

Campo Belo e Eucaliptos) 
e Dionísio da Costa (após 
a estação Chácara Klabin), 
instalando 3.241 anéis. Nesse 
trecho ficarão as estações 
Eucaliptos, Moema, AACD-
-Servidor, Hospital São Paulo, 
Santa Cruz e Chácara Klabin. 
Em todo o percurso escavado 
até o momento, 1.613 anéis já 
foram instalados.

O governo exalta o fato 
de ser a primeira vez na his-
tória do Metrô em que três 
tuneladoras trabalham simul-
taneamente em uma mesma 
linha. Os outros dois Tatuzões 
têm roda de corte menor 
(6,3 metros de diâmetro) e 
estão simultaneamente em 
túneis da Linha 5-Lilás, entre 
as estações Adolfo Pinheiro 
(já funcionando) e Campo 
Belo. Cada uma das máquinas 
constrói túneis paralelos que 
servirão como vias únicas 
para cada sentido da linha. 
Atualmente, ambas estão sob 
o eixo da Av. Santo Amaro, 
próximo a Av. Roque Petroni 
Júnior. 

Até o momento, foram 

escavados 2,3 km e instalados 
1.527 anéis pela tuneladora 
que faz a via 2, enquanto que 
na via 1 foram escavados 2 km 
e instalados 1.364 anéis.

A máquina que chega à 
futura estação AACD-Servidor 
pesa 1,5 mil tonelada e conta 
com vários compartimentos 
ao longo da sua extensão: câ-
mara de compressão; moto-
res hidráulicos; parafuso sem 
fi m (que faz a retirada do ma-
terial escavado); esteira para 
o transporte do solo; eretor 
(equipamento que faz a mon-
tagem dos anéis de concreto) 
e o backup. O backup contém 
cabine de comando, painéis 
de controle, transformador 
de energia, tanque hidráulico, 
sanitários, refeitório, além de 
trailers para o movimento de 
materiais.

Para a operação do Shield, 
são necessárias 180 pesso-
as, sendo 50 profissionais 
em cada turno, além de 30 
operários de apoio. Com a 
produção diária (24 horas), o 
equipamento gera 154 metros 
cúbicos de terra por hora. 

A remoção desse material é 
feita pelo poço Bandeirantes 
e exige um caminhão bascu-
lante a cada 4 minutos. “São 
Paulo terá cinco Shields, os 
dois chegam em novembro”, 
fi nalizou Alckmin.

AACD Servidor
Quando estiver pronta, 

estima-se que a AACD-Servi-
dor vai benefi ciar cerca de 22 
mil pessoas diariamente. A 
estação ficará na rua Pedro 
de Toledo, entre as avenidas 
Ibirapuera e Professor Ascen-
dino Reis, terá 25 metros de 

profundidade, 24.343 metros 
quadrados e será composta 
por dois acessos, duas plata-
formas laterais, 12 escadas ro-
lantes, seis elevadores, além 
de um estacionamento com 
dois pavimentos.

Seu método construtivo 
é por VCA (Vala a Céu Aber-
to) e atualmente, está em 
execução a construção das 
estruturas internas da estação 
e do acesso secundário, com 
o revestimento defi nitivo das 
paredes da vala principal e da 
vala do acesso secundário.

Projeto da estação AACD Servidor da Linha 5 - Lilás, 
na Vila Clementino

Foto: A2 Fotografi a / Edson Lopes Jr



O número de casos de den-
gue está atingindo recordes 
históricos no Estado de São 
Paulo. E a responsabilidade 
em evitar a proliferação do 
mosquito Aedes aegipty não é 
apenas do poder público mas 
de todo cidadão.  Uma preocu-
pação constante deve ser com 
o acúmulo de água parada em 
objetos abandonados em quin-
tais ou mesmo vias públicas. 
Entre eles, os pneus costumam 
ser um criadouro comum. 

Fundada em 2007 por fa-
bricantes de pneus, a Recicla-
nip está estimulando a forma-
ção de novos postos de coletas 
de pneus usados, não só para 

contribuir contra o avanço de 
doenças como a dengue, mas 
também para garantir a reci-
clagem. Desde 1999, quando 
começou a coleta dos pneus 
inservíveis pelos fabricantes, 
mais de 2,68 milhões de to-
neladas de pneus inservíveis 
- 536 milhões de pneus de 
passeio -  foram coletados e 
destinados adequadamente. 

Na cidade de São Paulo, há 
postos de coletas em diversas 
subprefeituras, como a de 
Santo Amaro. Já nas regiões 
sob responsabilidade das Sub-
prefeituras do Jabaquara, Vila 
Mariana e Ipiranga, o ideal é 
entregar pneus usados duran-

te a Operação Cata Bagulho. 
Para conferir a data em que 
vai atender seu bairro, ligue 
para a Central de Atendimen-
to da Prefeitura: 156. 

Os Ecopontos � cam nos se-
guintes endereços: Rua Santa 
Cruz, nº 1452 (Baixos Viad. 
Santa Cruz); Av. Casemiro da 
Rocha, nº 1220 (Mirandópo-
lis), Rua Genaro de Carvalho 
x Rua Jupatis (Jabaquara); 
Baixo Viad. Austregésilo de 
Athayde X Av. Ver. José Diniz 
(Campo Belo); Rua Opixe S/
Nº x Rua Frederico Hoeme 
(Jabaquara) e Rua Tereza Cris-
tina, nº 10 X Av. do Estado 
(Ipiranga. ) 

Solo garante biodiversidade no planeta

Quinzenalmente, o Jornal Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consciência ambiental em 
meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação � nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental 
S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação � nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área 
Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a cons-
cientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

Participe, discuta, reflita. Esta página é toda sua!

Jessica Gale/Morguefi le

Marcos Santos/Imagens USPFlickr

RECICLAR PNEUS EVITA PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS

Instituto Akatu lança campanha a partir do Dia do Consumo Consciente, 15 de outubro, para mudar atitude perante produção e compras.

M E I O   A M B I E N T E

Q
uase um terço da bio-
diversidade dos pla-
neta está embaixo da 

terra. Os solos concentram 
muita vida, mas estima-se que 
apenas 1% dos microorganis-
mos que vivem neste ecossis-
tema já foi identi� cado. Apesar 
de todo o mistério que envolve 
os microorganismos, os cien-
tistas já sabem que fungos, 
protozoários, bactérias, ácaros, 
insetos e minhocas têm papel 
fundamental para garantir a 
qualidade do solo e, por con-
sequência, dos alimentos ali 
produzidos, dos animais que 
dele dependem. 

A biodiversidade, ou seja, o 
conjunto de todas as espécies 
vivas, garante a sobrevivência 
humana na Terra. Recursos 
biológicos no planeta suprem 
80% das necessidades dos 
povos e movimentam 40% da 
economia.

Ameaçar os solos represen-

ta também colocar em risco a 
biodiversidade.  A atividade 
predatória da espécie huma-
na está destruindo milhares 
de outras espécies vivas e já 
destruiu cerca de 2 milhões 
de hectares do solo, uma área 
equivalente a 15% da superfí-
cie mundial.

O uso intensivo e inadequa-
do dos solos para agricultura 
acabam com a biodiversidade 
e geram desertos em toda su-
perfície terrestre. 

A agricultura, aliás, é es-
sencial à vida humana, mas 
também consiste em um dos 
principais fatores de dete-
rioração do solo quando usa 
técnicas equivocadas. Pode 
privar a terra de matéria orgâ-
nica, ressecá-la e ainda trazer 
contaminação com pesticidas. 

Nas áreas urbanas, a bio-
diversidade é destruída pela 
impermeabilização do solo, 
ou seja, a colocação de con-

creto sobre o solo sem respiros 
sequer para margens de rios. 

Vale lembrar que o solo 
forma um ecossistema de fun-
damental importância para 
o processamento de lixo or-
gânico, além de � ltragem da 
água que bebemos por � ltrar 
impurezas. 

O solo também é importan-
te para garantir a qualidade 
do ar, pois a biodiversidade 
de microorganismos se torna 
um depositário de carbono do 
planeta. A erosão e o uso de 
técnicas inadequadas como o 
arado, por outro lado, liberam 
carbono na forma de CO2 e 
aceleram o processo de mu-
dança climática no planeta.

O aquecimento global, por 
sua vez, pode deteriorar as 
lavouras e rede� nir os tipos de 
plantas que crescem em cada 
parte do planeta. Algumas 
podem não se adaptar e sim-
plesmente desaparecer. 

PASSEIOS

VOCÊ SABIA?

O Instituto Butantã tem 
importância histórica e cien-
tífica não só para a cidade, 
como para o Estado de São 
Paulo e todo o Brasil. Para 
conhecer um pouco mais do 
trabalho da entidade, que 
atualmente desenvolve uma 
vacina contra a dengue 100% 
nacional, uma boa opção é 
fazer um passeio pelo Parque 
e Museus que compõem o 
complexo do Instituto. 

O Parque conta com  80 
hectares de alamedas e árvo-
res raras, além de abrigar três 
diferentes museus: o Museu 
Biológico, o Museu de Mi-
crobiologia e o Museu His-
tórico. Lá é possível ver uma 
serpente de perto: o instituto 
abriga mais de sessenta espé-
cies brasileiras e estrangeiras, 
assim como uma diversidade 
de escorpiões e aranhas.

No Instituto Butantã tam-
bém funciona o Hospital Vital 
Brazil, que fica aberto dia e 
noite para atender quem for 
picado por algum animal pe-
çonhento. Além de tudo isso, 

Instituto Butantã reúne diversas atrações
O principal objetivo da Fun-

dação Lions é o atendimento aos 
problemas de visão de pessoas 
carentes. Além de manter parce-
ria com o Hospital São Paulo, a 
fundação conta com um banco 
de óculos em seu edifício sede, na 
Vila Clementino, onde armazena 
milhares de armações doadas por 
quem não precisa mais delas. 

As armações são higienizadas, 
catalogadas e ganham novas 
lentes, sempre após controle feito 
por voluntário profissional do 
ramo ótico. Depois, são doados 
a pessoas carentes através dos 
clubes distritais Lions, hospitais e 
entidades assistenciais. Os óculos 
encostados ou que seriam joga-
dos no lixo podem casa podem 
ajudar uma criança a ler, um 
adulto a ser bem-sucedido no 
trabalho, um idoso a manter sua 
independência.

A Fundação fica na  Rua 
Botucatu, 979 - Vila Clementi-
no. Telefones: 5081.6301.

Doe óculos usados em bom estado

REUTILIZE

Resíduos não! 
Sabesp recomenda que nada 

seja jogado no vaso sanitário

o parque conta ainda com 
uma biblioteca, um serpentá-
rio e um macacário.

O Instituto Butantã � ca na 
Avenida Vital Brasil, 1500. O 
horário de funcionamento é 
das 9h às 16h30, de terça a 
domingo. Adultos pagam R$ 6 
para entrar. Crianças acima de 
7 anos e estudantes pagam R$ 
2,50. Menores de 7 anos e ido-
sos não pagam. Se você quiser 
entrar em contato, o telefone 

é 3726-7222. Os ingressos são 
informativos e trazem dados 
sobre ciência, história e meio 
ambiente. É possível colecio-
ná-los, porque cada um vem 
com uma imagem diferente. 

É possível chegar ao Ins-
tituto de metrô, descendo na 
estação Butantã (linha 4). O 
Instituto fica a 1,3 km a pé 
de lá, ou usando a linha 715 
N-21 - Jardim Maria Luiza 
Metrô Butantã. 

Divulgação/SME

A DEGRADAÇÃO DO SOLO PODE REPRESENTAR MAIS GÁS CARBÔNICO 
NA ATMOSFERA. POR SUA VEZ, AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

PROVOCADAS NESTE NOVO CENÁRIO PODEM ATÉ FAZER DESAPARECER 
ESPÉCIES DE PLANTAS QUE NÃO SE ADAPTAM ÀS  NOVAS TEMPERATURAS

Pneus velhos podem ter usos diversos 
Como nestes jardins de um Centro de Educação 
Unificado (CEU) em que se tornaram vasos
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•BARES E RESTAURANTES

SABOR DE SAÚDE

Tudo o que você procura 
sem glúten e leite encontra na

Pães, bolos,  bolos confeitados, biscoitos, bolachas,  pão brasileiro,
pão  de queijo  sem  queijo,  massas,  salgadinhos assados, doces, 
chocolates, granolas, cerveja e muito mais!
Venha tomar café conosco!
Temos sucos naturais, suco de uva integral, café expresso orgânico!

Restaurant Week vai até dia 19 com 
sabores bem exóticos a preço fi xo

Desde 30 de março e até 
19 de abril, está acontecen-
do na cidade a já tradicional 
Restaurant Week. É a opor-
tunidade de descobrir restau-
rantes diferentes, sabores 
diferentes, pratos de cultu-
ras diferentes. A atração é o 
preço fi xo, tanto no almoço 
quanto no jantar, por pessoa. 
O valor, que é de R$ 39,90 no 
almoço e R$ 49,90 no jantar, 
inclui entrada, prato principal 
e sobremesa, entre opções 
previamente estabelecidas 
por cada restaurante.

Na região, duas boas pe-
didas, até para quem está 
buscando uma opção sem car-
nes nesta época de Páscoa, é 
conferir os restaurantes Los 
Molinos, com cardápio pre-
dominantemente espanhol, e 
o restaurante La Pasta Gialla, 
de inspiração italiana.

As pedidas “européias” 
trazem sabores bem inovado-
res e prometem surpreender!

Menu espanhol
O Los Molinos fi ca no Ipi-

ranga e encanta paladares já 
há 33 anos. 

Além de participar da Res-
taurant Week, a casa ofere-
ce um cardápio executivo a 
partir de R$ 21,90, seis pratos 
para duas pessoas e oito ta-
pas, mas a grande inovação 
fi ca por conta do Festival de 
Frutos do Mar a R$ 39,90 o 
prato individual. 

No almoço do Restaurante 
Week, o menu especial da 
casa que inclui entrada, prato 
principal e sobremesa, terá o 
valor de R$ 37,90 + R$ 1,00 de 
doação para a Fundação Cafu. 
As opções de entradas são: 
Mejillones em Vinagrete (Ma-
risco à Vinagrete) ou Almejas 
a La Marinheira (Vôngole ao 
Molho Vermelho), já como 
pratos principais os clientes 
poderão optar pelo Mar Del 
España (Fritada de Frutos do 
Mar e Arroz com Brócolis) 
ou Badejo a La Espanhola 
(Filé de Badejo com Molho de 
Marisco, Camarão, Aspargo e 
Arroz). Para sobremesa as su-
gestões são Flan ou Abacaxi.

No jantar as opções de 
entradas são: Calamares Fri-
to (Lula Frita) ou Pulpo em 
Vinagrete (Polvo à Vinagre-
te). Como prato principal os 
comensais poderão escolher 

Acima, a Paella Marinheira (elaborada com frutos do mar), 
que é uma das opções oferecidas durante a Restaurant 
Week no Los Molinos, no Ipiranga. Sai por R$ 49,90 por 

pessoa o menu completo, também com entrada e sobre-
mesa. Já na rede Pasta Gialla, apenas algumas lojas parti-

cipam do evento, como as de Moema e Vila Mascote. Uma 
das boas pedidas é o fi lé mignon  ao molho de pimenta 

biquinho com risoto de cebolas caramelizadas e queijo brie

a entrada, prato principal e 
sobremesa a R$ 38,90 (almo-
ço) e R$ 49,90 (Janta), preços 
ofi ciais do evento.

Entre as sugestões de al-
moço, o menu pode ser com-
posto por um dos pratos prin-
cipais da casa, a Bruschetta 
com salmão, ricota tempera-
da, alho poró e azeite de oliva, 
acompanhado de Mignon 
suíno ao molho de mostarda 
francesa com batata grelhada 
e tomatinhos assados. E para 
terminar bem, o chef indica 
para a sobremesa um Bolo 
quente de banana com sorve-
te de canela e calda de laranja.

Já para o jantar, o chef su-
gere como entrada o Bolinho 
de arroz negro com alho poró 
e frutos do mar. Para o prato 
principal, Mignon ao molho 
de pimenta biquinho com 
risotto de cebolas carameli-
zadas e queijo brie ou um Ra-
violli integral de batata doce 
e queijo de cabra ao azeite de 
cogumelos são boas pedidas. 
A torta de ricota com calda de 
abacaxi e hortelã é a sugestão 
para encerrar essa deliciosa 
experiência gastronômica.

Outra opção é começar 
a noite pelo Tartare caprese 
com tapanede de azeitona e 
mix de folhas e terminar com 
crepe Integral recheado de 
frutas flambadas com calda 
de cacau.

As lojas da rede La Pasta 
Gialla participantes desta edi-
ção do São Paulo Restaurant 
Week, na categoria almoço 
e jantar, são: Vila Mascote, 
Jardins, Moema. Apenas para 
o jantar, são: Morumbi e Tam-
boré. A loja do Shopping Plaza 
Sul não participa do evento.

Na Vila Mascote, a unidade 
fi ca na Avenida Mascote, 986. 
Telefone: 2361-0322. Em Mo-
ema, o endereço é Alameda 
dos Arapanés,1004. Telefone 
5051-9292

entre a Paella Marinheira (Pa-
ella de Frutos do Mar) ou o 
Gambas Gandia (Camarão 
Puxado na Manteiga com 
Vinho Branco e Arroz) e para 
sobremesa terá Creme Papaia 
ou Melão. Preço R$ 49,90 + 
R$ 1,00 para a Fundação Cafu.

As reservas podem ser 
feitas diretamente no Los 
Molinos através do telefone 
(11) 2215-8211 ou ainda pelo 
site do festival www.restau-
rantweek.com.br.

Inaugurado em 1982, o 
Los Molinos construiu sua 
trajetória de sucesso entre os 
restaurantes mais tradicionais 
de São Paulo, e é reconhe-
cido pela qualidade de sua 
gastronomia que segue fiel-
mente os traços e a essência 
da culinária espanhola, além 
do bom gosto na decoração, 
do ambiente agradável e da 
personalização no atendi-
mento, características muito 
marcantes que encantam os 
frequentadores.

O Los Molinos fi ca na Rua 
Vasconcelos Drumond, 526 - 
Ipiranga. Telefones 2215-8211 

e 3589-3550. Estacionamen-
to gratuito com manobris-
ta. Mais informações www.
losmolinos.com.br. Funcio-
na para almoço de segunda, 
terça e quarta-feira, das 12h 
às 16h (jantar somente com 
reserva para eventos acima 
de 15 pessoas);

Almoço de quinta, sexta e 
sábado, das 12h às 16h / Jantar 
das 19h às 23h; Abre aos do-
mingos e feriados no almoço, 
das 12h às 17h. 

Menu italiano
Já a rede La Pasta Gialla, 

do renomado chef Sergio 
Arno, preparou um menu 
especial para . Com deliciosas 
receitas, o cliente terá direito 
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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 34 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo local, trav.da r. Tiquatira, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

wc social, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, cozinha, 
churrasq., gar. p/ 4 carros, 

edícula c/ 2 dorm., wc, coz., 
lavanderia - REF.: 13.900

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 575 MIL
Tudo reformado, em estado de 
novo, ótimo acabto., vago, c/ 3 
dormitórios, wc social, living, 

sl. jantar, lavabo, cozinha, 
lavanderia, dep. p/ empregada, 
gar. p/ 1 carro - REF. 13.813

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.300 MIL

Terreno 12 x 34m, AC = 
313m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 

c/ closet, living p/ 3 amb., 
lareira, lavabo, escritório, coz. c/ 
AE, despensa, depósito, amplo 

quintal c/ área goumert, sl. Festa, 
gar. p/ 5 carros - REF.: 13.980

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

3 suítes, 1 c/ hidro, living, 
lavabo, copa / cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 5 carros, 

estuda permuta c/ apto. de 
menor valor - REF.: 13.682

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE

R$ 580 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, bom p/ moradia, ótimo 
p/ fins comerciais, c/ 3 dorm., 

wc social, living p/ 2 amb., 
coz., dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, terreno 5 x 32 mts. - 

REF.: 13.256

SOBRADO
COND. FECHADO 

R$ 465 MIL
Travessa da Av. Bq. da Saúde, 
próximo ao colégio OEMAR, 
vago, c/ 2 dorm., wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, gar. p/ 2 carros.

REF.: 13.629

TÉRREA
V. BRAS.MACHADO

R$ 720 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno 10 x 28 mts., AC = 143 
m², c/ 3 dorm., 2 suítes, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 
despensa, dep. p/ empreg., 

quintal, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 14.027

TÉRREA
V. MONUMENTO

R$ 1.500 MIL
Local nobre do bairro, próx. a 
Cantina do Mário, AC = 308 

m², c/ 4 dorm., closet, sl. 
íntima, living p/ 2 amb., sl. TV, 
copa, coz. c/ AE, dep. p/ emp, 
sl. Festa, quintal c/ churr. gar. 
p/ 2 carros - REF.: 14.101

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 360 MI

Boa localização da Av. Leonardo 
da Vinci, c/ 3 dormitório, suíte, 
wc social, living, jd. inverno, 

cozinha c/ AE, despensa, 
garagem p/ 1 carro, bom 
acabto. - REF.: 14.166

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira, vago, c/ 3 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros, estuda 

proposta - REF.: 13.869

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 760 MIL
Ótimo local da rua Tiquatira, bom 

p/ moradia ou fins comerciais, 
construção aprox. 250 m², c/ 3 
dorm., wc social, liv. p/ 2 amb., 

coz., dep. p/ emp., gar. p/ 2 
carros - REF.: 13.064

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótima localização, próx. a rua 

Tiquatira, ótimo p/ construtores 
p/ construir 3 sobrados, 

terrreno plano c/ aprox. 12 x 
27mts., perfazendo 323 m², 

venha conferir pessoalmente - 
REF.: 14.140

IMÓVEL COML.
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

Ótima local da Av. Bq. da 
Saúde, terreno 212 m², AC 

= 500 m², ótimo p/ diversas 
finalidades com. ou renda, 

sendo 3 pavimentos c/ diversos 
salões, wc´s, salas, coz., 
garagem - REF.: 14.150

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

Construtora Cyrella, AU = 
121,50m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, closet, living p/ 2 amb., 
sacada gourmet, lavabo, coz. 

planej., dep. p/ empreg., 
depósito, gar. p/ 2 carros, lazer 

completo - REF.: 13.963

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.670 MIL

Ótimo local da rua Pierre Curie, 
terreno 426 m², construção 
aprox. 299 m², vago, c/ 3 

dorm., suíte, liv. p/ 3 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz, escritório, 

gar.p/ 4 carros, edícula 
completa - REF.: 14.153

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, ótimo local da Av. 
Bq. da Saúde, c/ 2 dorm., 1 c/ 
AE, wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz. lavan, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 14.082

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 

Ortigão, excelente área útil de 
82 m², vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, qto. e wc 
p/ empreg, garagem p/ 1 carro 

REF.: 13.870

TERRENO
9 X 35M

R$ 550 MIL
Ótima localização, próximo 

da Av. Bq. da Saúde x Av. do 
Cursino, terreno limpo, plano, 
medindo 9 x 35 mts., ótimo 
para construtores, podendo 

construir 2 sobrados novos - 
REF.: 12.931

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Excelente localização da rua 

Martínia, totalmente reformada, 
estado de nova, vago, c/ 2 

dom., wc social, living, cozinha, 
ampla despensa, lavanderia, 

quintal, garagem.
REF.: 13.696

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da rua Jussara, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, quarto e wc p/ emp, 
gar. p/ 1 carro, estuda propostas 

REF.: 14.021

APTO.
SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local da rua Sto. Irineu, 
área útil de 79m², c/ 2 dorm. 

c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, coz. c/ AE, wc p/ emp, 

garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 14.159

SOBRADO
V. MONUMENTO

R$ 1.045 MIL
Terreno 418 m², AC = 287m², 

c/ 5 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
living p/ 4 amb., lavabo, coz. 
c/ AE, wc p/ empreg., suíte p/ 
hóspedes, amplo quintal,  gar. 

p/ 7 carros - REF.: 13.834

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 220 MIL
Localizado próx. a rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha, lavanderia, cond. R$ 
230,00, prédio sem elevador, 
sem garagem - REF.: 13.889

APTO
JD. CELESTE
R$ 235 MIL

Todo reformado, excelente 
acabamento, c/ 2 dormitórios, 
wc social, sala p/ 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, garagem 

coberta p/ 1 carro, condomínio 
R$ 429,00 - REF.: 13.619

APTO
JD. CELESTE
R$ 235 MIL

Reformado, bom acabamento, 
c/ 2 dorm., 1 c/ AE, wc social, 
sala p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavand. c/AE, gar. coberta p/ 1 
carro, estuda permuta c/ Kitnet 

no litoral - REF.: 14.052

APTO
IPIRANGA
R$ 280 MIL

Próximo ao Museu do Ipiranga, 
c/ 1 dormitório, wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem 
p/1 carro, AU = 39 m², cond. 
R$ 240,00, ótimo p/ moradia 

ou invertimento - REF.: 14.013

SOBRADO DE VILA
SACOMÃ

R$ 330 MIL
Próximo da rua Caripurá, 
sobrado em vila fechado, 

totalmente reformado, com 2 
dormitórios, wc social, living 
p/ 2 ambientes, despensa, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro. 
REF.: 13.449

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 350 MIL

2 dormitórios, wc social,
living, copa, cozinha c/ AE, 
lavanderia, quarto e wc p/ 
emrpregada, garagem p/ 1 

carro, próximo a rua Jean de La 
Huerta - REF.: 13.803

APTO
V. VERA

R$ 365 MIL
Vago, c/ 3 dormitórios, suíte 

c/ closet, wc social, living p/ 2 
amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
ótima rua do bairro, AU=72m², 

excel. oferta - REF.: 12.397

(2) CASAS
JD. CLÍMAX
R$ 369 MIL

Ótimo para renda ou duas 
famílias, sendo uma casa c/ 

1 dorm., wc social, sala, coz., 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
e outra casa c/ 1 dorm., sala, 
coz., wc, lavanderia, quintal - 

REF.: 13.916

APTO
V. VERA

R$ 375 MIL
Vago, 3 dormitórios, closet, 

wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, lavand, 
garagem p/ 1 carro, área útil 70 

m², ótima localização da rua 
Vergueiro - REF.: 12.458

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 390 MIL
Ótima localização, próximo a 
rua Tiquatira, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, sendo 2 suítes, living p/ 
2 amb. c/ sacada, lavabo, coz. 
planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, lazer - REF.: 14.131

TÉRREA
IPIRANGA
R$ 400 MIL

Ótimo local da rua dos 
Ituanos, vago, terreno 5 x 15 
mts., construção 68 m², c/ 2 
dormitórios, wc social, sala, 

cozinha, lavanderia, sem 
garagem, estuda propostas - 

REF.: 13.862

APTO
V. BRAS. MACHADO

R$ 469 MIL
Boa localização da rua Cônego 

José Norberto, vago, c/ 3 
dormitórios, suíte, living p/ 2 

amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia c/ AE, garagem p/ 1 

carro, lazer - REF.: 14.181

TÉRREA
V. MORAES
R$ 480 MIL

Ótimo acabto., terreno 200 
m², constr. Aprox. 180m², c/ 
4 dorm., 2 suítes, wc social, 
living p/ 2 amb., lavanderia, 

amplo terraço c/ churrasqueira, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 12.810

IMÓVEIS
ÓTIMO P/ RENDA

R$ 550 MIL
Boa localização, Av. Inhaíba, 74 
- 80, terreno 10 x 20 = 200 m², 
sendo um salão coml. c/ aprox. 

45m² c/ wc, e em cima duas 
casas térreas c/ 2 dorm., sala, 
cozinha, wc - REF.: 13.182

COBERTURA 
DUPLEX - V. VERA

R$ 550 MIL
Prédio de 2 anos, vago, c/ 2 

dorm. c/ AE, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
lavand. c/ AE, cobertura c/ sala 

TV, wc, terraço c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros, estuda imóvel 
menor valor - REF.: 12.855

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 590 MIL

Ótima localização, a 200 mts. 
do Museu do Ipiranga, c/ 3 

dormitórios, wc social, living, 
lavabo, copa, cozinha c/ AE, 

qto. despejo, lavanderia, gar. p/ 
1 carro - REF.: 13.861

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 610 MIL
Reformado, ótima oferta, terreno 

6,60 x 22m, construção 150 
m², c/ 3 dorm., wc social, living 

p/ 2 amb, lavabo, cozinha c/ 
AE, dep. p/ empreg., escritório, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 13.987

SOBRADO
V. DAS MERCÊS

R$ 630 MIL
Bom local do bairro, terreno 
6 x 24 m, construção 152m², 
c/ 3 dorm., suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo, copa, 
cozinha, dep. p/ empreg., 

churrasq., gar. p/ 2 carros - 
REF.: 13.086

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 645 MIL
Seminovo, prédio c/ apenas 3 
anos, vago, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada gourmet, cozinha 

planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, condomínio R$ 
450,00 - REF.: 13.563

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 650 MIL

Ótimo local da rua Oliveira 
Melo, AC = 170 m², reformada, 

impecável, c/ 2 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., 

cozinha, lavanderia, depósito, 
wc p/ empreg., garagem p/ 1 

carro - REF.: 13.529

SOBRADO
V. VERA

R$ 650 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 2 

dorm., wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
qto. p/ despejo, lavanderia, 

wc p/ empreg., gar. p/ 2 carro, 
estuda permuta c/ apto.c/ 2 

dorm. - REF.: 13.471

APTO - METRÔ
A. IPIRANGA
R$ 660 MIL

A 900 mts. do Metrô A. do 
Ipiranga, prédio seminovo, AU 

= 87m², c/ 2 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada gourmet, escritório, coz. 
c/ AE, gar. p/ 2 carros, cond. 
R$ 563,00 - REF.: 13.496

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 710 MIL
Excelente oferta, negócio de 
ocasião, terreno 12 x 29,75 

mts., construção 260 m², c/ 3 
dorm., dep. p/ empreg., amplo 
quintal, gar. p/ 4 carros, ótimo 

para diversas finalidades - 
REF.: 13.504

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 720 MIL
Vago, terreno 8 x 22,5 mts., 

construção 160 m², c\ 3 dorm., 
suíte c\ hidro, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz. c/ AE, despensa, 
qto. despejo, dep. p\ empreg., 
quintal c\ churrasq., gar. p/ 4 

carros - REF.: 13.379

SOBRADO - METRÔ
A. DO IPIRANGA

R$ 760 MIL
A 500 mts. do metrô, c/ 3 

suítes, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 4 carros, construção 

157 m², estuda permuta imóvel 
menor valor - REF.: 13.566

SOBRADO NOVO
V. GUMERCINDO

R$ 780 MIL
Ótimo acabamento, c/ 3 suítes, 

living p/ 2 amb., lavabo., 
cozinha, despensa, lavanderia, 

quintal c/ churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros.

REF.: 13.902

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 870 MIL
Ótimo local, travessa da rua 

Tiquatira, AU = 117m², vago, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, lavabo, 
cozinha planejada, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 14.066

SOBRADOS NOVOS
MIRANDÓPOLIS

R$ 990 MIL
Ótimo local, próx. ao Metrô 

Pça. Árvore, impecável, pronto 
para morar, c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. 
completa c/ AE e utensílios, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 14.056

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo local da rua Tiquatira, 
terreno apto. 10 x 40 mts., 

construção 340 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 

sl. jantar, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 5 carros, 

amplo quintal - REF.: 14.108

Em Exposição, R. Domingos 
Santa Maria, 647, 3 dorms. 
sendo 1 suíte, banh. social, 

sacada,sala p/2 ambs., lavabo, 
coz., quintal c/churr., 2 vagas , 

127m2 A.C. Ocasião!!! 
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS 
VILA GUARANI
R$ 770.000,00

 

3 dorms. sendo 1 suíte, 2 wc´s, arms. amb., 
ar condicionado, sacada envidraçada, 3 vagas. 
Prédio novo c/2 piscinas (1 aquecida), sauna, 

academia, salão de festas e jogos, quadra 
e playground. Bem localizado

 APARTAMENTO CONCEIÇÃO
96m2 - PRÓXIMO METRÔ

Tratar Tel. 99911-3071

 

Rua Rui Barbosa/Jaú
1 dormitório, 45m2, garagem, todo mobiliado

VENDO ou ALUGO

 APARTAMENTO
CANTO DO FORTE 
PRAIA GRANDE

Tratar 99178-6486

52m2, 2 dorms., sala 
c/varanda, cozinha, 

banheiro, lavanderia,
2 vagas. 

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. SEMI-NOVO
RUA DOS OURIVES

R$ 260.000,00

 

Ótima localização, 52m2, sala espaçosa, 
quarto grande, cozinha amaricana, 

todo mobiliado, sem garagem.
R$ 1.900,00 + Condomínio baixo

 ALUGO APTO. 1 DORMITÓRIO
VILA MARIANA

Tratar com Marta
Tel. 3624-7060 - Cel. 97139-6387

 

Av. Itacira, com 3 dormitórios, 2 banheiros, lavabo, 
2 salas amplas, cozinha grande, vaga para 2 autos, 

quintal grande, edícula, quarto de despensa, 
lavanderia, dependência de empregada.

R$ 4.000,00 

 SOBRADO
PLANALTO PAULISTA

Tratar direto c/proprietário
Tel. 2083-0676 - Cel. 97453-1517

VENDAS LOCAÇÃO

ANUNCIE 

SÃO PAULO

ZONA SUL: 

5072-2020

MARCIA RAMOS IMÓVEIS Rua das Camélias, 86 - Mirandópolis 
E-mail: ramosmarcia08@yahoo.com.br - (creci 101501)Tels: 99330-6118 / 2578-0159

MIRANDÓPOLIS - R$ 950.000,00
Sobrado impecável c/3 dts. (1 ste) c/arms. 

2 sl, coz. c/arms. lav, edíc. c/ste. e coz. 
qtal. c/churr, 3 vgs.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA - R$ 1.150.000,00

290m2 AU, exc. imóvel miolo do bairro, 3 dts. c/AE´s, sl, coz. 
plan. edíc. as, qtal. amplo c/entr. lat. e local p/pisc. Est. Prop.

LIBERDADE 
LOJA - R$ 280.000,00 

Com 45m2 AU, toda reformada, c/5 mts de 
frente, 1 banh., piso em porcelanato branco.

CHÁCARA INGLESA EXC. APTO. 
R$ 830.000,00 

Prédio c/8 anos, px. Metrô, c/85m2 AU, 3 dts., 1 ste c/arms., 
sl. 2 ambs. c/terraço, coz, plan. DE, 2 vgs. lazer compl. 

MIRANDÓPOLIS - NOVO
SOBRADO - R$ 990.000,00 

C/3 dorms (1 suíte), sala p/ 2 ambs, coz., 
área serviço, pequeno quintal e 2 vagas.

V. CLEMENTINO EXC. SOBRADO
R$ 1.700.000,00 

3 dorms., 1 suíte c/arms e terraço, escrit, 3 salas, 
coz. c/arms., DE, qtal., churrasq. 180m2 A.C., 

245m2 de terreno, c/7 metros de frente.

MIRANDÓPOLIS - R$ 780.000,00 
Exc. Sobrado semi isolado, 6 mts. de frente, terreno 

c/150m2, 3 dts. 1 suite, banh. c/box blindex, piso 
laminado, coz. qtal. c/churr., edícula, 2 vagas.

MIRANDÓPOLIS  IMPECÁVEL S0BRADO  
100m R. Luis Goes R$ 1.200.000,00
3 suítes c/arms., 2 salas, coz. planej., área serv., 

quintal c/churrasqueira, 2 vagas.

PRAÇA ÁRVORE - R$ 890.000,00 
Apto. c/105m2 AU, Face Norte, c/4 dts. (1 ste c/

arms.), coz. plan. sl. 2 ambs. c/var, 2 vgs, piso tábuas 
corrida, lazer compl., andar alto, prédio com 8 anos.

MIRANDÓPOLIS EXC. SOBRADO
R$ 980.000,00

Semi isolado, px. R. das Rosas, c/3 dts. (1 ste), c/
arms, sl p/2 ambs, lav. coz. plan. edíc. gde. 3 vgs.

VILA CLEMENTINO 
APARTAMENTO  R$ 1.800,00
C/100 m2 AU, 2 dorms c/arms., sl. 2 

ambs, lav, coz. plan, dep. empr, 1 vaga.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO - R$ 2.400,00

Reformado, 2 dots, 1 banh., sala p/2 
ambs, lavabo, coz, peq quintal, 1 vaga.

MIRANDÓPOLIS
LOJA - R$ 1.100,00

Alugo Loja dentro de uma Academia
com movimento

MIRANDÓPOLIS
LINDO SOBRADO - R$ 3.500,00
Semi isolado, 3 sts c/arms. hidro, sl ambs. piso 

tábua corr. IPÊ, coz. plan., DE, qtal e 2 vgs.

VILA CLEMENTINO  
APARTAMENTO - R$ 3.000,00

Impecável, prédio c/10 anos, 76m2 AU, 3 dts. 1 ste c/arm., sl. 2 
ambs. c/var, coz. plan., AS, wc emp, 2 vgs. demarc., laz. compl. 
c/quadra, pisc, play, fitness, sl. festas/jogos. Cond. R$ 440,00 

Em prédio novo, c/51m2 AU, 2 banhs., 
1 copa, 1 vg, Ar Cond. Spliter, 

dispõe de estacionamento p/clientes.

MIRANDÓPOLIS
SALA - R$ 1.000,00

Ideal para Manicure, Massagem,
Reiki, Podólogo, Loja Suplementos 

MIRANDÓPOLIS 
TÉRREA - R$ 2.200,00 

Semi-isolada, c/2 dorms., 1 suíte c/arms. 
sala 2 ambs., coz. c/arms. AS, 2 vagas

VILA CLEMENTINO 
EXCELENTE TÉRREA - R$ 5.000,00 
Semi isolada c/3 dts. (1 ste), c/arms. sl. ampla, lavb, 

coz. c/arms, edíc. c/ste. + 1 sl. qtal. 2 vgs. cob.

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

CONJUNTO COMERCIAL 
SAÚDE R$ 1.600,00

LOCAÇÃOLOCAÇÃO

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

CONJ. COMERCIAL 
V. CLEMENTINO -  R$ 4.000,00
100 m2. de área útil, todo reformado, 

c/copa, 2 banheiros, 2 vagas.
MIRANDÓPOLIS

APARTAMENTO R$ 1.700.000,00 
Com 134m2 A.U., 4 dormitórios, 1 suíte, sala p/
2 ambs. c/varanda, coz. planejada, 4 banheiros, 
dep. empreg., 3 vagas garagem, lazer completo.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds, sala 

02 amb., a.serv., garagem. 
Repleto de Armários. Lindo. 

Otima localização.
R$ 1.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 3ds (suite), 

sala 02 ambientes, lavabo, 
a. serv., despensa, 01 vaga. 
Repleto de armários. Junto 

ao metro. R$ 2.700,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds,

sala grande, coz.,
lavabo, edicula completa, 

quintal e garagem.
R$ 2.000,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite), 02 
salas, lavabo, lavanderia, 
depósito, churrasqueira, 
quintal grande e vaga 03 

autos. R$ 2.700,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Térrea, 08 salas,

05 banheiros e quintal. 
Comercial. Em frente ao 

Hospital São Luiz.
R$ 15.000,00. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Galpão c/  02 banhei-
ros e mezanino. Otima 

localização (Junto ao metro 
Conceição). A/C 300 m2.

R$ 9.000,00. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds, sala 
02 ambientes, a. serviço e 

garagem. Totalmente mobili-
ado. Lindo.

R$ 2.300,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE, sala 

grande, copa-cozinha, 
edicula completa, 02 vagas. 

Otima localização.
R$ 1400 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula completa, 
quintal, 02 vagas.

Localização excelente.
R$ 850 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 03 ds, 02 banhei-

ros, salão de festa, edicula 
completa, garagem. Terreno 

11 X23. Oportunidade.
R$ 690 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

VILA MARIANA
Sobrado (comercial), 03 ds, 

lavabo, 02 salas, edicula 
com 03 salas e 03 banhei-
ros, garagem. Jto ao metro 

Santa Cruz. R$ 900 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 02 ds c/ AE, 

sala grande, coz. c/ AE,
02 banheiros, garagem. 

Lindo. R$ 450 mil. 

ATIVO         31/12/2014
CIRCULANTE  
  Caixa e equivalentes de caixa    1.639.250,80 
  Impostos a recuperar             173,08 
  Adiantamentos         15.360,11 
  Despesas antecipadas            1.087,37 
  Conta  receber             3.531,59 
Total Circulante      1.659.402,95 
    
NÃO CIRCULANTE  
  Imobilizado líquido         59.908,03 
  Total Não Circulante               59.908,03 
    
TOTAL DO ATIVO    1.719.310,98

ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMILIA - CASA RONALD
CNPJ 08.608.749/0001-28

Balanço Patrimonial - Em 31 de Dezembro de 2014
PASSIVO         31/12/2014
CIRCULANTE   
  Fornecedores     1.031.248,61 
  Obrigações tributárias          9.292,90 
  Obrigações trabalhistas e previdenciarias  42.456,69 
  Captação de recursos               -   
Total do Circulante    1.082.998,20 
  
PATRIMÔNIO LIQUIDO   
  Patrimônio Social         29.275,79 
  Superárvit (Déficit) Acumulado      607.036,99 
  Total do Patrimônio Líquido      636.312,78

TOTAL DO PASSIVO    1.719.310,98 

RECEITAS DAS ATIVIDADES                31/12/2014               31/12/2013
  Captação de recursos               1.526.751,91            1.368.746,92
  Receitas compensatórias                  439.531,91 157.764,45
  Doações e contribuições   132.448,02 130.100,26
(=) Resulltado Bruto               2.098.731,84           1.656.611,63

  Ações de filantropia              (1.464.507,91)         (1.021.363,41)
  Despesas administrativas                 (377.873,51)             (352.101,36)
  Depreciação e amortização  (22.883,30)              (11.890,33)
(=) Superávit (déficit) antes das despesas e receitas financeiras
    233.467,12               271.256,53
  (-) Receitas financeiras                   11.637,92     9.830,58
  (-) Despesas financeiras                   10.848,34                 (4.813,19)
  (=) Resultado Financeiro    22.486,26     5.017,39
  (=) Superávit (déficit) do exercício 255.953,38               276.273,92

Demonstração do Resultado do Exercício - Em 31 de Dezembro de 2014
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

• RASPAGEM DE TACO 
E ASSOALHO 

• APLICAÇÃO DE SINTEKO 
E BONA  SEM CHEIRO

• RASPAGEM DE ESCADA 
E GRANILITOS

Serviço bom e de qualidade
5614-5946 - 98346-5574

Falar com Salvador 

APLICADORA 
DE SINTEKO

FORROS

Equipes 
Especializadas

Paracon Engenharia 
e Comércio Ltda.
Tel. 5539-0030 

Cel. 98234-5471

PVC - GESSO PLACAS
DRY WALL - MINERAL

DIVISÓRIAS:
EUCATEX E DRY WALL

CONSTRUÇÕES ?

ATIVA Construções Ltda.
96686-8265 - 99377-1935

c/Araújo

FUNDAÇÕES, ALVENARIA, REBOCO,
DRYWALL (Forro de gesso e parede), 

TELHADO, PORTAS, JANELAS, 
HIDRÁULICA, ELÉTRICA, AZULEJO,
PISO CERÂMICO, PORCELANATO,

PINTURA e GRAFIATO,
FORRO DE PVC E MADEIRA.

JTS
ELETRICISTA
• INSTALAÇÕES
• MANUTENÇÃO 

PREDIAL 
E RESIDENCIAL

Cel.: 95153-9975
ou 95741-3239

Email:
jtseletricista@yahoo.com 

•TRANSPORTE

SPTrans muda itinerários de 
duas linhas no Jardim Miriam

A partir deste sábado, 4 
de abril, sábado, as linhas 
5175/10 Balneário São Fran-
cisco - Praça da Sé e 5175/21 
Balneário São Francisco - Pq. 
Ibirapuera, irão operar com 
novos itinerários em seus 
percursos de volta, com o 
objetivo de reduzir o tempo 
de viagem das linhas.

 Segundo a SPTrans, a mu-
dança não causará prejuízo 

aos seus usuários habituais.
A Linha: 5175/10  Balneário 

São Francisco - Praça da Sé 
permanece sem alteração no 
trajeto de ida. Na volta, é o 
mesmo até a Av. Estevão de 
Albuquerque, quando passa 
a seguir pela Av. Pedro de 
Avos, Rua Miguel Pinheiro 
Azurara, Av. Garcia de Ávila, 
Av. Ângelo Cristianini, prosse-
guindo normal.

 Já a linha 5175/21  Balne-
ário São Francisco - Pq. Ibira-
puera, que opera em sentido 
único, segue normal até Av. 
Estevão de Albuquerque, Av. 
Pedro de Avos, Rua Miguel 
Pinheiro Azurara, Av. Garcia 
de Ávila, Av. Ângelo Cristia-
nini, prosseguindo normal. 
Para mais informações ligue 
156 ou acesse www.sptrans.
com.br

Residênciais, Garagem, 
Churrasqueira, etc.

• Calhas • Rufos • Forros 
em PVC e Madeira

TELHADOS
NOVOS E REFORMAS

Cobrimos qualquer orçamento

Tel.: 5891-2737 / Cel.: 99536-5629
www.telhadosisaias.com.br
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