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Didi com Saltimbancos e 
Vin Diesel com Triplo X são 
destaques nos cinemas

Restaurante árabe completa 
65 anos na região, com pratos 
e quitutes tradicionais

Página 6

Até dezembro, serão abertas 
estações Moema e Eucaliptos

Show na Vila
celebra obra de 
Dorival Caymmi

Será em 2 de feverei-

ro, dia de Iemanjá, que a 

cantora Marina de La Riva 

(foto) faz um show de lan-

çamento de seu CD Rainha 

do Mar, com participação 

especial de João Donato. 

O Álbum é resultado de 

um projeto que começou 

em 2014, ano em que o 

compositor bahiano com-

pletaria 100 anos, e que 

se transformou em uma 

turnê pelo país. A cantora 

leva ao palco do teatro do 

Sesc Vila Mariana canções 

clássicas em show úni-

co, com ingressos entre 

R$ 7,50 e R$ 25. A venda 

pela internet começa na 

quarta, 24, e nas bilhete-

rias no dia 26 . Página 4

O cronograma ainda 

não é certo e vários atra-

sos já foram contabiliza-

dos nas obras de expan-

são da linha 5 do metrô. 

Mas, no fim de 2016, foi 

contratado um novo con-

sórcio para garantir a con-

clusão das obras de acaba-

mento externo das esta-

ções Moema e Eucaliptos 

até dezembro de 2017. A 

primeira ficará ao lado do 

Largo Nossa Senhora Apa-

recida e a segunda bem 

em frente ao Shopping 

Ibirapuera (foto). A linha 

5 atenderá hospitais, par-

ques e comércio. Página 2

Paulista terá circo para  
comemorar aniversário de SP

Em 1972, o circo de 

Piollin inundou a aveni-

da Paulista com alegria e 

cultura. Agora, 45 anos 

depois, a arte circense 

será novamente desta-

que na via que é a cara de 

Sào Paulo para celebrar 

seu aniversário. Os 463 

anos da cidade também 

terão roteiros históricos 

gratuitos com informa-

ções sobre o Obelisco do 

Ibirapuera e o Bandeiran-

tismo Paulista. Página 5

Av. Sen. Casimiro da Rocha, 913 - Mirandópolis
ateliedalimpeza@gmail.com

Água
Sanitária
5 litros

R$

7,50

Desinfetante
2 litros

R$

3,60

5643-7005
97546-6059

Entrega em
domicílio

Produtos para limpeza em geral
e utilidades domésticas

Promoções do Mês

Aceitamos Cartões

BATERIAS ITAIPU
HELIAR
DELCO
MOURA
MARTE
EXCELL
BRM

320,00
320,00
340,00
210,00
210,00
210,00

350,00
360,00
370,00
240,00
230,00
230,00

480,00
480,00
490,00
360,00
350,00
350,00

A BASE DE TROCA 45AH 60AH 70AH

5062-1691 R. Sta. Cruz, 2094
Ipiranga R. Padre Machado, 504 - B. da Saúde - Tel.: 3333-3334

2659-7285

R. Padre Machado, 504 - B. da Saúde - Tel.: 3333-3334R. Padre Machado, 504 - B. da Saúde - Tel.: 3333-3334

Rodízio de Pizza
Promoção de Lançamento

Vários Sabores - Salgadas e DocesVários Sabores - Salgadas e DocesVários Sabores - Salgadas e DocesVários Sabores - Salgadas e Doces
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29,80
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14,90
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A parti r de 16/01/2016 - das 18h às 22h

Informações sobre
anúncio?

Entre em contato
também pelo

WhatsApp.

98216-2837
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Estações Moema e Eucaliptos devem 
ser inauguradas até dezembro

•TRANSPORTE

Depois de vários atrasos 
e alterações de cronograma, 
parece que ainda em 2017 os 
paulistanos já poderão chegar 
a Moema usando o metrô, 
mas apenas a partir do extre-
mo sul da cidade. A ligação 
entre as estações Santa Cruz 
(linha Azul) e Chácara Klabin 
(Linha Verde) com a região de 
Santo Amaro está prometida 
para 2018.

No fim de 2016, o metrô 
estabeleceu contrato com o 
consórcio Planova para exe-
cutar as obras de acabamento 
e acesso das estações Eucalip-
tos e Moema. 

O consórcio receberá R$ 
64,5 milhões e os trabalhos 
devem ser concluídos em de-
zembro de 2017.

Em março de 2016, o Diário 
Oficial do Estado publicou 
reportagem em que o geren-
te de empreendimento da 
Linha 5 do Metrô, Luís Bastos, 
estimava que as obras mais 
adiantadas eram as das para-
das Alto da Boa Vista, Borba 
Gato e Brooklin, com previsão 
de inauguração, em junho. 
Eucaliptos, Moema, AACD-
-Servidor, Hospital São Paulo, 
Santa Cruz e Chácara Klabin 
seriam fi nalizadas até dezem-
bro de 2017. E a conclusão 
da Estação Campo Belo era 
prevista para março de 2018.

Agora, entretanto, com o 
novo contrato, a previsão é de 
entregar apenas as estações 
Eucaliptos e Moema em de-
zembro. Não há informações 
conclusivas sobre a operação 

do trecho completo, mas a 
previsão é de que no início do 
próximo ano a ligação com as 
linhas 1 e 2 já esteja em ope-
ração. A estação Campo Belo 
é  mais atrasada por conta 
de demora no processo de 
desapropriação dos imóveis 
da área.

A estação Eucaliptos fi-
cará em frente do shopping 
Ibirapuera, na confluência 
entre a Avenida Ibarapuera 
com a Avenida Cotovia e a 
Avenida dos Imarés, no bairro 
de Indianópolis, no distrito 
de Moema. Será totalmente 
subterrânea, mas contará 
com acessibilidade garantida 
para pessoas com defi ciência - 
serão cinco elevadores - e um 
total de 13 escadas rolantes e 
outras sete escadas fi xas. 

Terá um prédio operacio-
nal externo, com salas admi-
nistrativas. 

A estação Moema ficará 
nas proximidades do Largo 
Nossa Senhora Aparecida, 
também conhecido como Lar-
go de Moema, na confl uência 
entre a Avenida Ibarapuera 
com a Avenida Jamaris e a 
Avenida Divino Salvador.

Cada uma delas tem previ-
são de fl uxo médio diário de 
20 mil passageiros.

As duas paradas, Moema 
e Eucaliptos, terão integração 
tarifada com o Corredor de 
Ônibus Vereador José Diniz 
- Ibirapuera - Centro, na Ave-
nida Ibirapuera, em frente a 
estação. 

O serviço a ser executado 
pelo consórcio Planova tam-

bém incluirá o Poço Rouxinol 
e obras nos acessos Imarés e 
Sabiá e a urbanização no en-
torno destas estações. 

As obras também têm in-
cluído reforço de estrutura 
para preservar a estrutura da 
Igreja de moema e ações pre-
ventivas de reforço no solo 
para não danifi car tubulações 
de água e esgoto. 

A linha 5
A expectativa envolvendo 

a linha 5 - Lilás é grande. O 
trecho ligando Santo Amaro 
à Vila Mariana representará 
facilidade de acesso a cen-
tros comerciais - tanto em 
Santo Amaro, quanto em 
Moema, Campo Belo e Vila 
Mariana - mas também acesso 
a serviços de saúde, hospitais 
(Alvorada, Servidor Estadual, 
Edmundo Vasconcelos, São 
Paulo etc), entidades (como 
Apae, AACD e outras) e par-
ques, como o Ibirapuera e o 
da Bicicleta.

A linha quando concluída 
totalizará 19,9 km de exten-
são, 17 estações, 02 pátios de 
estacionamento e manuten-
ção. Serão ainda inauguradas 
as paradas Alto da Boa Vista, 
Borba Gato, Brooklin, Campo 
Belo, Eucaliptos, Moema, 
AACD-Servidor, Hospital São 
Paulo, Santa Cruz e Chácara 
Klabin, além de 13 poços, 01 
estacionamento de trens sob 
o Parque das Bicicletas, 01 
pátio de estacionamento e 
manutenção (Guido Caloi), 01 
subestação primária. Exigirá a 
operação de 26 novos trens.

Grafi tes são apagados 
na Av. 23 de Maio

Estação Moema fi cará junto  ao Largo N.S. Aparecida

•URBANISMO

Em ação que está gerando 
bastante polêmica, o prefeito 
João Dória tem determinado 
que grafi tes sejam apagados 
junto com pixações na cidade. 
A avenida 23 de Maio foi um 
dos alvos da cobertura cinza 
sobre os grafites, durante a 
terceira ação do  São Paulo 
Cidade Linda, programa de 
zeladoria da Prefeitura de São 
Paulo que tem como principal 
objetivo revitalizar áreas de-
gradadas da cidade.

A ação atingiu a área do 
Complexo Viário João Jorge 
Saad, o Cebolinha, na região 
do Parque Ibirapuera e envol-
veu também  conservação de 
pavimento; limpeza de gale-
rias; reforma de sarjetas; con-
serto de passeios, muretas e 
guias; reforma de acessibili-
dade; conservação de jardins 
e canteiros; poda de árvores; 
troca de lixeiras; limpeza de 
monumentos; lavagem das 
calçadas; varrição; retirada 
de entulhos; manutenção 
da iluminação pública e das 
paradas de ônibus; remo-
ção das pichações; reparo de 
guarda-corpo; da sinalização 
de trânsito, além da retirada 
das faixas e cartazes.

Para auxiliar as ações do 
programa de zeladoria urba-
na, durante toda a semana a 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) e a São Paulo 
Transportes (SPTrans) mon-
taram um esquema opera-
cional em toda a Avenida 23 
de Maio. 

Houve a troca de 15 lumi-
nárias de LED, e três postes. 
Também foram aprimoradas 
as iluminações do Obelisco 
Mausoléu aos Heróis de 32 e 
do Monumento aos 80 anos 
da Imigração Japonesa, da 
artista plástica Tomie Ohtake.

Trecho da Avenida, antes e 
depois da ação da Prefeitura
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Notas do Enem já podem 
ser consultadas em site

•ESPECIAL - EDUCAÇÃO

O Ministério da Educação 
abriu ontem, dia 19, a consulta 
de vagas que serão ofertadas 
em universidades e institutos 
federais e instituições esta-
duais por meio do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu). 
A consulta pode ser feita no 
site do Sisu por curso, institui-
ção e município. Ao todo, são 
228.071 vagas 131 instituições 
públicas.

Os candidatos que não fo-
rem selecionados na chamada 
regular para as vagas poderão 
participar da lista de espera, 
entre 30 de janeiro e 10 de 
fevereiro. Esses candidatos 
serão convocados a partir do 
dia 16 de fevereiro, caso haja 
vagas remanescentes.

O Sisu seleciona os estu-
dantes com base na nota no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Cabe a cada 
instituição defi nir o cálculo que 
utilizará para a seleção dos 
novos alunos. Para participar 
do processo, o estudante não 
pode ter tirado nota zero na 
redação do exame.

As notas
Cerca de 6 milhões de can-

didatos que fi zeram as provas 
já podem conferir as notas 
na página do participante do 
Enem. Para acessar, é neces-
sário informar o CPF e a senha 
escolhida na hora da inscrição. 
Segundo balanço do MEC, até 
o fi nal da manhã, 1,3 millhão já 
haviam consultado a nota.

Os estudantes têm aces-
so a uma tabela com a nota 
obtida em cada uma das pro-
vas: linguagens, matemática, 
ciências humanas, ciências da 

natureza e redação. Eles ainda 
não têm, no entanto, acesso 
ao espelho da redação, com 
a correção mais detalhada 
do texto, que será divulgado 
posteriormente.

Processos seletivos
O primeiro processo seleti-

vo a ser aberto é o Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu), cujas 
inscrições serão de 24 a 27 de 
janeiro. O Sisu oferece vagas 
em instituições públicas de 
ensino superior. Nesta edição 
serão ofertadas 238 mil vagas 
em 131 universidades federais 
e estaduais e institutos fede-
rais e instituições estaduais. 

O Programa Universidade 

para Todos (ProUni) abre o 
processo seletivo no dia 30 de 
janeiro e encerra no dia 2 de 
fevereiro. O ProUni oferece 
bolsas de estudo integrais e 
parciais em instituições par-
ticulares de ensino. É exigida 
também a nota mínima de 
450 pontos na média das pro-
vas do Enem.

O Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) terá as 
inscrições abertas entre 6 e 
9 de fevereiro. O Fies oferece 
fi nanciamento em instituições 
particulares a estudantes que 
obtiveram pelo menos 450 
pontos na média do Enem e 
não zeraram a redação.

Fones: 2276-2534 e 5581-4665
R. Dona Cesária Fagundes, 60 - Saúde

Colégio Avicena, na Saúde, tem 
“Academia para o Cérebro”

www.colegioavicena.com.br

MATRÍCULAS 
ABERTAS 2017

O Colégio Avicena ini-
cia o ano letivo, com uma 
novidade educacional im-
perdível. Você já ouviu fa-
lar em “Academia para o 
cérebro”? 

É um método inovador 
que contribui para o de-
senvolvimento cognitivo e 
social dos alunos utilizan-
do diversas ferramentas 
pedagógicas, como por 
exemplo: Soroban (ábaco 
japonês), desafi os de lógi-
ca através dos jogos criati-
vos e jogos mundialmente 
reconhecidos.

Com essas ferramentas, 
o aluno desenvolve de ma-
neira lúdica e efi caz diver-
sas competências: raciocí-
nio lógico, cálculo mental, 
matemática (aritmética), 
memória, concentração, 
empreendedorismo, coo-
perativismo, tomada de 
decisões, estratégia e so-
ciabilidade.

A diversão inteligente é 
garantida nas aulas realiza-
das pelo método do “Super 
Cérebro”.

A equipe do Colégio 
Avicena realizará aulas se-
manais, onde exercitar o 
cérebro será uma diversão!

A eficácia do método 

fi ca evidenciada pelos de-
poimentos realizados por 
pais, alunos e professores 
que fazem uso do método 
há algum tempo. Nossos 
alunos que participarem 
dessas atividades propostas 
pelo curso, terão um dife-
rencial frente a vestibulares, 
concursos, Enem e futura-
mente em suas escolhas 
profi ssionais e pessoais.

Estão abertas as matrí-
culas para o “Super Cére-

bro”. Faça parte dessa tur-
ma! Suas escolhas de hoje, 
irão determinar a colheita 
do amanhã. “Será muito 
bom recebê-los em nossa 
Academia do cérebro!”

Marcelo Casal/EBC

Inglês particular com valor de escolas ou turmas na escola Collins house 
com valor acessível. Adultos e turma para crianças de 7 a 12 anos.

Você pode estudar na sua residência, bibliotecas ou na nossa sala de aula.
Modalidade curso em sala horário manhã e tarde. Particular - horários e dias a combinar presencial

ou online. Conheça os mitos e verdades de aprender Inglês � uente. Mais informações: 

97795-1553 http://collinshouseschool.wixsite.com/english

Nossos diferenciais:
•Aprenda a falar fl uente não só aprender vocabulário.

•Foco em cada aluno individualmente e não em conteúdos de livros.
•Estude com alunos somente do mesmo nível.

•Material, livros e áudio gratuito.
•Sem taxas de matrícula e aumento de mensalidade.

•Liberdade - Contrato trimestral
•Professores com certifi cação em Universidade estrangeira de profi ciência na língua Inglesa.

•2 anos de curso, 190 aulas.

2276-7446TEL.:
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Vila Mariana terá show em 
homenagem a Dorival Caymmi

•CULTURA

As férias estão acabando, 
mas o ano está apenas come-
çando. E para quem fez pro-
messa de Ano Novo, garantindo 
que este seria um ano de mais 
atividades e muita cultura, vem 
lá o primeiro evento que não 
se pode perder: um show em 
homenagem a Dorival Caymmi. 
O melhor: será em 2 de feverei-
ro, dia de Iemanjá. Os ingressos 
começam a ser vendidos na 
semana que vem, dia 24, então 
é importante fi car atento.

Melhor ainda: o show mar-
ca o lançamento do álbum 
Rainha do Mar, em que Marina 
de la Riva canta composições 
clássicas de Dorival Caymmi.  
O disco refl ete o trabalho de-
senvolvido por Marina em sua 
última turnê. 

O projeto que resultou 
na turnê e agora no disco co-
meçou em 2014, ano em que 
Dorival teria completado seu 
centenário. O show rodou o 
Brasil e chegou até Macau na 
China. As gravações do disco 
contaram com participações 
de Ney Matogrosso e João 
Donato, este também presente 
no show de lançamento, no dia 
2 de fevereiro. No repertório, 
músicas como “João Valentão”, 
“Entre em contato quando 
precisarem”, “O bem do mar”, 
“Rosa Morena”, “Marina” e 
“Você não sabe amar”.

Marina descreve a obra de 
Dorival Caymmi como “imanta-
da de fascínio. Seu canto doce 
e nostálgico é saudade pura. É 
possível enxergar o saveiro, a 
voz dos pescadores, tempes-
tade e candomblé”.  A data 
escolhida para o lançamento 
do álbum também remete ao 
imaginário de Dorival Caymmi, 
poeta das águas e da cultura 

baiana - já explícito no título, 
“Rainha das Águas”. Ainda nas 
palavras de Marina de la Riva, 
sobre sua identificação espe-
cial com essa obra, “as águas 
de Dona Janaína nos banham, 
encantam e abençoam... Meu 
canto é gratidão e será uma 
homenagem amorosa e singela 
ao poeta Dorival Caymmi”. 

O show de Marina de la 
Riva, com participação de João 

Donato para lançamento do 
álbum “Rainha do Mar” será 
em uma quinta, 2 de fevereiro, 
21h, no Teatro do Sesc Vila Ma-
riana, não recomendado para 
menores de 12 anos. Venda de 
ingresso online a partir de 24, 
às 16h e nas bilheterias a partir 
de 26, às 17h30.  Ingressos de 
R$ 7,50 a R$ 25,00 (inteira).

O Sesc fi ca na Rua Pelotas, 
141. Telefone: 5080-3000.

Letícia Godoy/Divulgação

Colégio Raios de Luz
VENHA NOS CONHECER

Metodologia de ensino Objetivo

PREÇOS ESPECIAIS PARA BERÇÁRIO.
NOVA DIREÇÃO E NOVAS INSTALAÇÕES.

ATENDEMOS CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS.

Rua das Glicínias, 112 - Mirandópolis
Fone: 5071-7156

www.objetivomirandopolis.com
contato@objetivomirandopolis.com

Matrículas
Abertas

www.anglobrasileiro.com.br

Rua Coronel Lisboa, 697
(próx. ao metrô Santa Cruz) 5549-8188

EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

Desde 15/08/1970 46 Anos

ESTUDE COM A GENTE!

Informações sobre anúncio?
Entre em contato

também pelo WhatsApp.

98216-2837
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Celebre o aniversário de SP 
na região da Av. Paulista

•HISTÓRIA

Desde que foi implantado o 
programa Rua Aberta, a Aveni-
da Paulista ganhou mais vida, 
transformou-se num verdadei-
ro ponto de encontro urbano. 
Artistas de rua, atletas, pessoas 
de todas as idades se reúnem 
ali para curtir a avenida como 
se fosse um parque com piso 
asfáltico todos os domingos. 

Este cenário tão paulistano 
pode ser curtido também no 
aniversário da cidade, no dia 
25 de janeiro. Foi programada 
para o vão livre do Masp uma 
série de atividades circenses 
que, além de divertidas e gra-
tuitas, têm peso histórico. 

A ideia é relembrar um mo-
mento histórico do circo em 
São Paulo, quando o Palhaço 
Piolin montou sua lona no mes-
mo local, atendendo a um pe-
dido de Pietro e Lina Bo Bardi, 
organizadores da exposição do 
cinquentenário da Semana de 
Arte Moderna em 1972.

A programação abre com 
a Cia. K, que faz performances 
aéreas com atores presos em 
um guindaste. Na sequência, 
o público se diverte com as 
apresentações dos Irmãos Sa-
batino, da Palhaça Rubra e 
do grupo Parlapatões, que 
apresenta diversos esquetes 
clássicos circenses. O encerra-
mento fica por conta do gru-
po Jogando no Quintal, que 
simula um animado jogo de 
futebol entre palhaços em que 
a plateia também participa.

A Maratona Circense acon-
tecerá das 10h às 19 horas, no 
vão livre do Masp (Museu de 
Arte de São Paulo Assis Chateu-
briand). O ideal é ir de metrô, 
já que o Masp fi ca ao lado da 

estação Trianon Masp, da linha 
2  Verde.

Roteiro histórico
Outra boa pedida para curtir 

o aniversário da cidade é con-
ferir algum dos quatro roteiros 
históricos do evento que ga-
nhou o nome de SP Safari. Na 
Zona Sul, destaque para os ro-
teiros Pensando com os Bandei-
rantes e Obelisco e a Narrativa 
Heróica da Revolução de 1932.

O primeiro será com o pro-
fessor de história da arquitetu-
ra e do urbanismo da FAU-USP 
Renato Cymbalista.

Vai abordar a fi gura do ban-
deirante data do fi nal do século 
XIX, quando aparece a imagem 
dos paulistas como heróicos 
desbravadores do território e 
construtores do território na-
cional. A partir dessa narrativa, 
a cidade está repleta de lugares 
que enaltecem a fi gura do ban-
deirante e suas explorações. 

Nos anos recentes, esses 
lugares têm sido objeto de 
protestos e manifestações que 
apontam para outros aspectos 
da presença dos bandeirantes 
no território, como a expulsão 

ou escravização dos índios. O 
percurso fará uma reflexão 
sobre essas representações e 
esses lugares.

Será no dia 25, das 10h às 
12h. Ponto de encontro:  Mo-
numento às Bandeiras (Parque 
Ibirapuera). Inscrições: http://
www.spsafari.com/contato 
(até 30 pessoas, por ordem de 
inscrição)

O roteiro sobre a Revolu-
ção de 1932 será com Karoline 
Andrade.

O Obelisco do Ibirapuera 
é um dos maiores monumen-
tos da cidade, mas poucos o 
conhecem por dentro. De lá, é 
possível recuperar a narrativa 
heróica da Revolução de 1932, 
incluindo painéis em mosaico 
que tratam da fundação, morte 
e ressurreição da cidade de São 
Paulo, sempre enaltecendo o 
caráter glorioso da luta paulista 
pela Constituição. 

Será dia 25, das 14h às 16h. 
Ponto de encontro: saguão do 
Obelisco (Parque Ibirapuera). 
Inscrições: http://www.spsafa-
ri.com/contato (até 30 pessoas, 
por ordem de inscrição)

4783-9405 
4111-9208

Tels. 24h

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

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

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

BSV

•CONSTRUÇÃO •REFORMA •DECORAÇÃO

Cia K será uma das atrações no vão livre do Masp

Vitrô basculante 1 seção
0,60 x 0,60 m

Vitrô 4 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Veneziana 3 folhas
1,00 x 1,20 m

Veneziana 6 folhas
1,00 x 1,20 m

Vitrô 2 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Porta Lambril
Branca

2,10 x 0,80 m
Porta Palheta
2,10 x 0,80 m

Nova loja dentro
da Roshel

Tel.: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23

Vila São José

Loja Yervant - Tel.: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
Loja Cupecê - Tel.: 2368-3900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

Loja Sabará - Tel.: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Nsa. Sra. do Sabará, 3524 - V. Emir

Loja M. Boi - Tel.: 2654-6383
Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz

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

***LINHAS NORMATIZADA

R$ 149,90

R$ 499,90 R$ 269,90

R$ 46,90

R$ 149,90 R$ 229,90 R$ 259,90

LOJA DE FÁBRICA Agora com vendas online. Confira em nosso site:
www.alfaesquadriasonline.com.br

TELA MOSQUITEIRA DE SOBREPOR
MEDIDA VALOR

VITRO DE 1,00 X 1,00
VITRO DE 1,00 X 1,20
VITRO DE 1,00 X 1,50
VITRO DE 1,00 X 2,00

R$ 79,90
R$ 89,90
R$ 99,90
R$ 119,90

* Serve em qualquer janela com essas medidas

GRANDE PROMOÇÃO PARA O
VERÃO - TELA MOSQUITEIRA

Temos
outras

medidas

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

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

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

BSV



A Ceci Grelhados está 
comemorando mais um 
ano de sucesso no Planal-
to Paulista. A casa, que 
oferece uma diversidade 
incrível de carnes tanto in 
natura como já grelhadas, 
prontinhas para consumo, 
está com uma promoção 
de dar água na boca. 

Uma porção para três 
pessoas de carnes argen-
tinas está saindo por ape-
nas R$ 65,90, já assadas 
em churrasqueira própria, 
prontinhas para sabore-
ar. Tem bife ancho ou 
chorizo, a escolha. Bas-
ta ligar alguns minutos 
antes, reservar, e quan-
do for buscar já vai sentir 

aquele aroma irresistível 
do churrasco bem feiti-
nho, no ponto desejado.

A casa é muito pro-
curada por famílias da 
região que buscam prati-
cidade, especialmente no 
fi m de semana. Tem car-
nes tenras e saborosas, de 
alta qualidade, sempre 
com preços convidativos. 

Picanha nobre, lingui-
ças, baby beef, costela 
feita no bafo, cupim... 
A diversidade de cortes 
que podem ser prepa-
rados para churrasco e 
entregues já prontas para 
saborear é incrível.

Durante a semana 
toda, são oferecidos tam-

bém espetinhos: carne 
bovina, frango, linguiça, 
kafka, salsichão, queijo 
coalho, pão de alho... O 
cliente pode ainda enco-
mendar alguns acompa-
nhamentos, como maio-
nese, cebola assada, vi-
nagrete... A farofa vai de 
brinde!

Outro destaque que 
tem boa aceitação do 
público é o galeto!

É possível também con-
tratar a empresa para 
elaborar o churrasco em 
sua casa ou escritório. le-
var as carnes já grelhadas 
em churrasqueira própria, 
quentinhas, na hora. 

Todas as carnes são 

de frigoríficos brasileiros 
renomados como Friboi, 
Red Angus Beef, Aurora 
e Sadia.

A Ceci Grelhados fi ca 
na Avenida Afonso Ma-
riano Fagundes, 1349 - Pla-
nalto Paulista. Telefones: 
2276-7901 e 2275-8219.

Outras informações no 
site: www.cecigrelhados.
com.br E-mail: contato@
cecigrelhados.com.br.
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•BARES E RESTAURANTES

Restaurante árabe completa 65 anos na região
Há 65 anos, o Restauran-

te Jaber garante delícias da 
culinária árabe na região. A 
paixão cresceu e se espalhou 
por outros endereços e hoje 
os quitutes salgados e doces 
podem ser encontrados no 
Paraíso, na Vila Mariana e 
em Moema. Há ainda lojas no 
Morumbi e em Pinheiros

Os preços e mesmo itens 
dos cardápios variam de uma 
loja para outra, mas esta 
pode ser mais uma razão 

para visitar as diferentes uni-
dades e escolher a preferida. 

A tradicional é a Jaber Pa-
raíso, sempre bem movimen-
tada e que conta tanto com 
mesas para refeições mais 
completas, quanto com um 
balcão sempre cheio de gen-
te esperando pelas esfi has e 
quibes que a toda hora saem 
da cozinha e passam para as 
históricas vitrines aquecidas 
que parecem convidar quem 
passa por ali. 

As mais pedidas são as 
abertas, mas todos os sabo-
res também podem vir em 
massa fechada. São de carne, 
queijo, calabresa, escarola, 
palmito, frango com catupiry 
e zatar (condimento árabe 
com gergelim e azeite). A 
mais famosa e mais pedida, 
de carne, tem um tempero 
secreto e único no Jaber, 
além de incluir em seu re-

cheio tomate, cebola e tahi-
ne. A de queijo é resultado de 
uma saborosa mistura entre 
ricota, mozarela, minas e 
vem temperada com cebola, 
salsa e azeite.

Já a unidade Vila Maria-
na tem mesas e balcão e 
também conta com serviço 
delivery.

Na unidade Moema, vale 
conferir também a de queijos 
com Zatar. Ali, tudo é feito na 
hora e vem bem quentinho às 
mesas. Nova, a loja também 
tem decoração moderna e 
especial, uma grande janela 
e uma área que se assemelha 
a um terraço bem agradável. 
Conta com pequeno estacio-
namento em frente.

Outra boa pedida são qui-
bes fritos. O redondo, reche-
ado, é uma atração à parte.

Para quem prefere re-
feição mais completa, uma 

boa ideia é chamar a mesa o 
arroz marroquino, que leva 
amêndoas, carne moída e 
frango. E decidir entre quibes 
crus, kaftas, abobrinhas e 
outros pratos para acompa-
nhamento. 

Outras atrações são o cha-
rutinho de folha de uva ou 
repolho, e o michuí de fi lé.

Homus, tabule e coalhada 
seca combinam bem com 
qualquer pedido e, na unida-
de Moema, há até mix combi-
nando os vários molhos.

Para o cliente que curte o 
estilo sanduíche, boa pedida 
é o beiruth, no pão sírio: 
frango, fi lé mignon, bauruth 
(queijo e presunto) ou o sa-
boroso rosbife. Como sobre-
mesa, claro, há doces típicos 
irresistíveis, a base de massa 
folhada, ninhos e com muito 
mel. Halawi, ataif, doces de 
semolina e mamul estão na 

Saúde e Estética
Odontologia

Casas de Repouso

Cuidadores

Para 
anunciar 

neste espaço, 
informe-se 

pelo telefone: 
5072-2020

A Disciplina de Anestesio-
logia, Dor e Terapia Intensiva 
está recrutando 40 voluntá-
rios para uma pesquisa que 
visa avaliar o efeito da acu-
puntura e da amitriptilina em 
pacientes com dor difusa, há 
mais de três meses, que com-
promete o sono e ocasiona 
fadiga.

Não podem participar do 
estudo aqueles com: exames 
laboratoriais alterados; dia-
betes; doenças na tireoide; 
doença hepática; outras sín-
dromes dolorosas; doença 
psiquiátrica; doença reumáti-
ca ou neuromuscular; doença 
neurológica; hipersensibilida-
de ao medicamento (Amitrip-

tilina e Paracetamol); arritmia, 
infarto do miocárdio recente; 
coagulopatia; uso de anticoa-
gulantes; grávidas; glaucoma; 
uso de antidepressivo, anti-
convulsivante, neuroléptico, 
opióide há pelo menos 4 se-
manas; tratamento com acu-
puntura até um ano antes do 
começo do estudo; infecção 
pelo HIV/Hepatite B.

Os candidatos podem ser 
de ambos os sexos e devem 
ter idade entre 18 e 60 anos. 
Os selecionados passarão 
por avaliação médica inicial, 
exames laboratoriais e serão 
separados por grupos. Um de-
les será submetido à acupun-
tura duas vezes por semana, 

durante quatro semanas. O 
outro receberá somente me-
dicação. Ambos serão acom-
panhados durante um perío-
do de oito semanas, tempo 
em que receberão medica-
mentos via oral. Haverá pre-
enchimento de questionários.

Interessados podem en-
trar em contato com Ambula-
tório de Dor Unifesp pelo tele-
fone 5084-7463, às segundas 
e terças-feiras, das 8h30 às 
12h, e pelos telefones  98129-
1914 e  94482-4366. 

Os atendimentos aconte-
cem no Ambulatório de Dor 
do Hospital São Paulo, situado 
à Rua Botucatu, nº 593 atra-
vés de agendamento.

•SAÚDE

Qual o efeito da acupuntura 
em pacientes com dor difusa?

Que tal um Churrasco Argentino, pronto, a R$ 65,90? 

lista das delícias, assim como 
o Malabie, com calda de da-
masco…

Anote os endereços: 
Jaber Paraíso: Rua Do-

mingos de Moraes, 86, Vila 
Mariana. Telefone: 5579-2777

Jaber Vila Mariana (tam-

bém delivery) - R. Rio Grande, 
93 - Vila Mariana

Jaber Moema - Al. dos 
Maracatins, 505. Telefone: 
5052-4436. 

Site: www.restaurante-
jaber.com.br. A loja Moema 
está no Facebook. 

DOMINGOS
Agora aberto também para almoço.

Com serviço a La Carte.

DAS 11h30 à 01h00

• Sanduíches
• Pratos Rápidos

• Grelhados e
Acompanhamentos

• Shakes
• Sorvetes
• Porções

• Sobremesas
e muito mais

5581-8093 / 2578-2165
Av. Jabaquara, 538

Segunda a Quinta: 11h30 às 02h00 - Sexta e Sábado: 11h30 às 04h00 - Domingos e Feriados: 11h30 à 01h00

OSNIR
• H    A    M    B    U    R    G    E    R •

A MELHOR PIZZA
DA SUA REGIÃO.

As Pizzarias Turim Bella tem o maior cardápio 
de pizzas de São Paulo, são mais de 100 tipos de 

pizzas dentre elas as pizzas doces.

VILA CLEMENTINO: 
Av. 11 de Junho, 1174
5083-1411 / 5083-1525

VILA ROMANA: 
Rua Fabia, 241 

3862-6767 / 3862-0140

PERDIZES:
Rua Diana, 800

3871-2663 / 3673-9686

TUDO PREPARADO COM INGREDIENTES SELECIONADOS E DE ALTISSÍMA QUALIDADE.

Junte 10 CUPONS e
GANHE UMA PIZZA de
Mussarela ou Calabresa

www.pizzariasbella.com.br

(Exceto feriados e Vésperas)

Segunda a Quinta na Compra de 
DUAS OU MAIS PIZZAS

GANHE 1 refrigerante de 2 litros
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GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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 

COBERTURA 
DUPLEX

R$ 1.300 MIL
A 600 mts. do metrô 

Imigrantes, gar.p/ 3 carros, AU 
= 157m², 1º piso c/ living p/ 3 
amb., lav, coz. planej., terraço 
c/ churr. e piscina, e 2º piso c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

wc social - REF.: 15.122

APTO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MIL
Boa localização da rua Vicente 
Fernandes Pinto, vago, AU = 
62 m², c/ 2 dorm., 1 c/ AE,
wc social, living, cozinha, 

lavand, gar. p/ 1 carro, cond.
R$ 429,00 - REF.: 14.610

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 880 MIL
- Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 

living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 
emp, gar. p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 15.058

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 920 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.: 15.452

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 435 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
churrasqueira, s/ gar, ótima 
localização, bom também p/ 

fins comerciais - REF.: 15.101

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 250 MIL
Boa localização da rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, vago, 
AU = 65 m², c/ 2 dormitórios, 

wc social, amplo living p/ 2 
amb., cozinha, lavanderia, wc p/ 
emp, garagem p/ 1 carro, cond. 

R$ 480,00 - REF.: 14.906

SOBRADO
ÁGUA FUNDA
R$ 445 MIL

Próximo ao Bebidas Imigrantes, 
terreno 7 x 19 mts., construção 
130 m², vago, c/ 3 dormitórios 

c/ AE, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., garagem p/ 2 carros 
- REF.: 15.484

COBERTURA DUPLEX
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

Impecável, AU = 265 m², 4 
vagas, c/ 4 dorm. c/ AE,suíte 
c/ hidro, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo,  coz. planej., 
dep. p/ empreg., cobertura c/ 
ampla área gourmet e terraço- 

REF.: 15.483

SOBRADO
JABAQUARA
R$ 390 MIL

Próx. a rua Barrânia, c/ 2 dorm., 
suíte, wc social, sala,

cozinha c/ AE, despensa, 
lavanderia, wc p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., gar. p/ 
2 carros - REF.: 14.197

APTO
METRÔ SAÚDE

R$ 429 MIL
Ótimo local da Av. Miguel 

Estéfano, a 800 mts. do metrô, 
c/2 dormitórios, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha, 
wc p/ empregada, garagem p/1 
carro, AU = 59 m², cond. R$ 

500,00 - REF.: 15.348

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 590 MIL
Ótima oferta, terreno plano
c/ 9 x 25 mts., c/ 3 dorm.,
wc social, living, lavabo, 
cozinha, quintal, garagem

p/ 3 carros, fundos c/ edícula 
REF.: 14.932

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

Ampla sacada gourmet, 
garagem p/ 3 carros, c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte c/ closet, living p/ 
2 amb., escritório, lavabo, coz. 

planej., depósito, AU = 121 m², 
lazer completo - REF.: 15.048

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 230 MIL
Boa localização da rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, vago, 
AU = 65 m², c/ 2 dormitórios, 

wc social, amplo living p/ 2 
amb., cozinha, lavanderia, qto. e 
wc p/ empregada, s/ garagem - 

REF.: 14.292

APTO
CAMBUCI

R$ 270 MIL 
Ao lado da Estação Ana Neri, 

ótimopara moradia ou renda, c/ 
1 dormitório, qwc social, living 
p/ 2 amb. c/ rack bem., sacada, 
cozinha americana planejada, 
lavand, condomínio somente
R$ 285,00 - REF.: 15.506

APTO. - METRÔ 
PÇA. ÁRVORE

R$ 328 MIL
Excelente local, ao lado do 

metrô Pça. Árvore, c/ 2 dorm., 
wc social, sala, coz, ampla 

lavand, prédio reformado, s/ 
portaria, s/ lazer, s/ gar. e s/ 

elevador - REF.: 15.329

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 370 MIL
Próx. a rua do Boqueirão, vago, 

c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 
social, living p/ 2 amb., cozinha 

c/ AE, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, área útil de 58m², 

condomínio somente R$ 350,00 
- REF.: 15.130

SOBRADO EM VILA
V. BRAS. MACHADO

R$ 370 MIL
2 dormitórios, wc social, living, 
cozinha, lavanderia, garagem p/ 
1 carro, construção de 70 m², 
localizado em vila particular, 
travessa da Rua Vergueiro - 

REF.: 15.507

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
Ótimo local da Rua D. Bernardo 
Nogueira, semi-mobiliado, c/ 3 
dorm., 2 c/ AE, living p/ 2 amb. 

c/ estante emb., sofá, mesa, 
cadeiras, coz. planej. c/ fogão, 
exaustor, geladeira, garagem p/ 

1 carro - REF.: 15.528

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Vago, ótimo local, / 3 

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

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

carro - REF.: 14.588

TÉRREA 
V.BRAS. MACHADO

R$ 490 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno 6,30 x 24 mts, 
construção 88 m², c/ 2 

dormitórios, wc social, living, 
cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/
empreg., garagem p/ 2 carros - 

REF.: 15.430

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 500 MIL
Ótimo local da rua André 

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

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

REF.: 15.207

SOBRADO
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
JD. DA SAÚDE

R$ 680 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.: 15.230

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótimo local da rua André 

Mendes,  AU = 100 m², c/ 
3 dormitórios c/ AE, suíte, 

wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF.: 15.207

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local da rua Estero 

Belaco, c/ 3 suítes, hidro, sl. de 
estar, sl. de jantar,  lavabo, coz. 

planejada, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, ótimo 

acabamento - REF.: 15.062

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 869 MIL
Trav. R. do Boqueirão, rua s/ 
saída, ótimo p/ construtores, 
terreno plano medindo aprox. 

60m de frente por 16m da frente 
aos fundos, estuda permuta c/ 
apto. em Diadema ou SBC, ou 

chácara em Atibaia - REF.: 15.504

SOBRADO C/ 
PISCINA - JD. SAÚDE

R$ 950 MIL
Ótima oferta, terreno 337 m², 

construção 225 m², c/ 3 dorm., 
2 suítes, living p/ 2 amb., 

sl. jantar, escritório, lavabo, 
copa, coz., dep. empreg., gar. 
3 carros, quintal c/ piscina - 

REF.: 14.446

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 429 MIL

Ótima localização da rua Conde 
Vicente de Azevedo, vago, c/ 
2 dormitórios, wc social, sala, 
cozinha, lav. completo, lavan, 

garagem p/ 1 carro, estuda 
porpostas - REF.: 15.492

APTO
SACOMÃ

R$ 280 MIL
Boa localização da Rua Mq.de 
Maricá, prédio seminovo, c/ 

2 dorm., wc social, living p/ 2 
amb. c/ sacada, coz. americana 
c/ AE, lavandeira, garagem  p/ 
1 carro, cond. R$ 475,00, lazer 

completo - REF.: 14.725

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 328 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, garagem p/ 2 carros, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, lavanderia,
AU = 53 m², condomínio

R$ 799,00 - REF.: 15.260

APTO
V. VERA

R$ 350 MIL
Ótima oferta, ótimo local do 
bairro, área útil de 72 m², 

vago, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha c/ AE, 

lavanderia, gar. determinada e 
livre p/ 1 carro - REF.:15.417

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 425 MIL
Ótimo acabamento, garagem 
p/ 2 carros, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, living p/ 2 

amb. c/ sacada, cozinha ame-
ricana c/ AE, despensa, prédio 

c/ lazer - REF.: 15.148

SOBRADO COND. 
FECHADO - BQ. SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótimo condomínio,

c/ 2 dormitórios, wc social, 
sala, lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/
2 carros, área útil de 73 m² - 

REF.: 15.544

TÉRREA + SALÃO 
V.BRAS. MACHADO

R$ 450 MIL
2 dormitórios, wc social, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, 
wc p/empreg., garagem p/ 2 

carros, na frente mais um sala 
c/ 4 x 4 mts., ótimo p/ diversas 

finalidades - REF.: 15.430

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Boa localização do bairro, 
trav. da rua Pedrália,  c/ 2 

dormitórios, wc social, sala p/ 2 
ambientes, cozinha, despensa, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro - 
REF.: 15.477

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Trav. da rua do Boqueirão, 
terreno aprox. 9 x 20 mts., 

construção 170 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 

lavabo, coz. c/ AE, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 3 carros - 

REF.: 14.933

TERRENO C/ 2 
CASAS - BQ. SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, terreno medindo aprox. 
10 x 22 mts., uma casa c/ 2 
dorm., sala, coz., wc, 1 vaga, 
e outra c/ 1 dorm., sala, coz., 

wc, ótimo p/ fins comerciais, ou 
renda - REF.: 15.345

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 590 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
construção de 180 m², c/ 2 
dormitórios c/AE, sendo 2 

suítes, hidro, living, lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, lavanderia, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF.: 15.498

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Vago, impecável, todo 
reformado, excelente 

localização da rua Samambaia, 
c/ 2 dorm., wc social, living, 
lavabo, ampla cozinha c/ AE, 

quintal, dep. p/ empreg., gar. p/ 
1 carro - REF.: 15.545 

TERRENO
V. BRAS. MACHADO

R$ 598 MIL
Terreno plano, medindo 9,65 

x 34 x 34,70 x 4,65 mts., 
totalizando 300 m², ótima 

localização da rua Cônego José 
Norberto, ótimo para diversas 
finalidades - REF.: 15.380

SOBRADO - METRÔ 
A. IPIRANGA
R$ 600 MIL

Excel. localização, a 450m do 
Metrô A. do Ipiranga, terreno 

153 m², constr. 130 m², vago, 
2 dorm., wc social, liv, lavabo, 
copa, coz, despensa, lavand, 

amplo quarto e wc p/ emp., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.374

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Vago, c/ 3 dorm., wc social, 

living, cozinha, qto. p/ despejo, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 3 

carros, fundos c/ edícula c/ 2 
dorm., wc, ótimo local -

REF.: 14.279

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Ótima localizada da rua 

Prisciliana Duarte, terreno plano, 
medindo aprox. 10 x 35 mts, 

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Vago, AU = 92 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, wc p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
lazer completo, cond. 

R$ 790,00 - REF.: 14.612

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótima área útil de 94 m², gar. p/ 

3 carros, vago, c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, liv. p/ 2 amb., 

coz. c/ AE, lavanderia c/ AE, wc 
p/ emp., lazer completo, cond. 

R$ 720,00 - REF.: 15.393

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
terreno 4 x 30 mts., construção 

130 m², c/ 3 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., 

cozinha, despensa, depósito, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 1 

carro - REF.: 15.513

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 770 MIL
Impecável, c/ 3 suítes c/ AE, 
1 máster c/ hidro e closet, 

living p/ 2 amb., sl. Jantar, coz. 
planej., quintal c/ área gourmet 
c/ churrasq., gar. p/ 2 carros, 
estuda imóvel menor valor - 

REF.: 15.182

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Terreno aprox. 11 x 30 mts., AC 
= 300 m², c/ 3 dorm., 2 suítes, 
living, sl. Jantar, sl. TV, lavabo, 
cozinha, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 5 carros, edícula indep. c/ 2 

dorm., suíte - REF. 14.665

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Terreno 5 x 43 mts., construção 

245 m², c/ 3 suítes c/ AE, 
closet, living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, qto. e wc 
p/ empreg., amplo quintal c/ 

churrasq., garagem p/ 4 carros 
- REF.: 15.517

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 1.110 MIL
Impecável, c/ 3 suítes c/ AE, 

living p/ 2 amb., lav, coz.planej., 
dep. empreg., qtal c/ churr. e 
forno à lenha, amplo sóton p/ 
sala TV, gar. p/ 4 carros, Ac = 

300m² - REF.: 15.491

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.300 MIL

Seminovo, AC = 270 m², c/ 3 
suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 

sl. TV, lavabo, copa, coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., escritórios, 
sl. p/ atelier, gar. p/ 4 carros, 

estuda permuta c/ casa térrea - 
REF.: 14.481

Experiência e Tradição na
Locação e Administração

de Imóveis

SEDE PRÓPRIA
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ci
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J AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

Fone: 5585-2088
Horário 2a a 6a das 8:00 às 18:00 horas

Sábados das 9:00 às 13:00 horas
www.dinamarimoveis.com.br

TÉRREAS

SOBRADOS

APARTAMENTOS

COMERCIAL

JD CLIMAX
R$ 500,00

1 DORM COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO

ÁGUA FUNDA
R$ 550,00

1 DORM COZINHA 
BANHEIRO ÁREA

SERVIÇO E QUINTAL

VILA MORAES
R$ 550,00

1 DORM COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 
SERVIÇO E QUINTAL

AGUA FUNDA
R$ 600,00

1 DORM COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE

SERV QUINTAL

VILA DAS MERCES
R$ 600,00

1 SUITE COZINHA
ÁREA DE SERV

(PRONTA PRA MORAR)

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 700,00

1 DORM  COZINHA 
BANHEIRO

ÁREA DE SERVIÇO

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 700,00

1 DORM COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO

IPIRANGA - R$ 700,00
PRÓXIMO METRO 

SANTO IMIGRANTES
1 DORM COZ  BANHEIRO 
AS/WC TEM CORREDOR 

ISOLADO E COBERTO

VILA MORAES
R$ 700,00

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA

DE SERV QUINTAL

IPIRANGA
R$ 750,00

1 DORM SALA
COZ BANHEIRO ÁREA

DE SERV QUINTAL

VILA DAS MERCES
900,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO LAVANDERIA

E QTAL GRANDE

JD CAMPANÁRIO
900,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE SERV 

QUINTAL E GARAGEM

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.000,00

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE

SERV QUINTAL

VILA BRASILINA
R$ 1.000,00

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA
SERV COBERTA

MOINHO VELHO
R$ 1.100,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO QUINTAL ÁREA 

SRVIÇO 1 VAGA

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.600,00

2 DORM SENDO 1 SUITE 
COZINHA BANHEIRO ÁREA 

DE SERV E QUINTAL

JD DA SAÚDE
R$ 1.600,00

3 DORM SALA COZINHA 
COPA BANHEIRO ÁREA DE 

SERV E 1 VAGA

IPIRANGA
R$ 1.900,00

3 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO AS C/ WC

2 VAGAS E QUINTAL C/ 
PORTÃO AUTOMÁTICO

JD. DA SAÚDE
R$ 2.300,00

02 DORM SALA COZINHA 
BANH AS DEP DE EMP. C/ 

WC 4 VAGAS SENDO
1 COBERTA E QUINTAL

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.400,00

2 DORM GDE SALA 
COZINHA BANHEIRO ÁREA 
DE SERV C/WV E SACADA

VILA MORAES
R$ 1.500,00

2 DORM SALA COZINHA 
2 BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO 2 VAGA QUINTAL

SBC – R$ 1.500,00
2 DORM SENDO 1 

SUITE SALA COZINHA C/ 
ARMÁRIO BANHEIRO ÁREA 
SERV 1 VAGA E QUINTAL

VILA BRASILINA
R$ 1.700,00

3 DORM SALA COZINHA 
GDE COPA BANHEIRO 
ÁREA SERVIÇO DEP 
EMPREG QUINTAL

IPIRANGA
R$ 1.700,00

2 DORM SALA COZIN 
BANH ÁREA DE SERV C/ 
WC DEP DE EMPREGADA 

QUINTAL 1 VGA

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.700,00

2 DORM GDE SALA 
COZINHA BAN ÁREA DE 

SERV C/WC DEP DE EMP 
VAGA QUINTAL

JARDIM DA SAÚDE
R$ 1.700,00

2 DORM SALA COZ 
BANHEIRO ÁREA DE SERV 

QUINTAL GARAGEM

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.900,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA SERVIÇO 
C/ WC DEP EMP 1 VAGA 
2 TERRAÇO NA FRENTE

VILA BRASILINA
R$ 2.100,00

3 DORM SENDO 1 SUITE 
SALA COZINHA BANHEIRO 

LAVABO ÁREA SERV 3 
VAGAS QUINTAL

JARDIM DA SAÚDE
R$ 2.500,00

3 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO DEP. DE EMP 
ÁREA SERV QUINTAL E 

GARAGEM

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 3.000,00

3 DORM 1 SUITE SALA 
COZINHA BANHEIRO
DEP DE EMPREGADA 
QUINTAL 2 VAGAS

VILA VERA
R$ 2.700,00

3 DORM SENDO 1 SUITE SALA 
COZ BAN LAVABO ÁREA SERV 
C/WC DEP EMP QUINTAL E

GAR C/ PORTÃO AUTOMÁTICO

JARDIM CELESTE
R$ 800,00

2  DORM C/ PISO FRIO 
CLOSED SALA BANH AS 

GAR QUADRA S. DE FESTA.

JD. CELESTE R$ 1.000,00
2 DORM C/ARMÁRIOS 

SALA 2 AMBIENTES COZ 
C/ ARMARIOS BAN ÁREA 

DE SERV 1 VAGA

JD. SÃO SAVERIO
R$ 1.400,00
2 DORM SALA

COZINHA BANHEIRO
AS GARAGEM COBERTA

CELESTE R$ 1.800,00
2 DORM SENDO 1 SUITE SALA COZ BANH
C/ BOX AS SACADA QTAL 1 VAGA 2 DORM
SALA COZ BANH DEP DE EMP AS 1 VAGA

SÃO JUDAS
R$ 2.000,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA SERVIÇO 
DEP EMPREGADA 1 VAGA

VILA MARIANA
R$ 1.900,00

3 DORMIT SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE SERV 

C/WC GARAGEM
DIADEMA
R$ 750,00

1 DORM SALA
COZINHA BANHEIRO

ÁREA SERVIÇO

VILA DAS MERCES
R$ 900,00

1 SUITE C/ CLOSED SALA 
COZINHA C/ ARMÁRIO 

BANH LAVAN E QUINTAL

VILA GUMERCINDO
R$ 900,00

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE
SERVIÇO E QUINTAL

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.100,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA 

DE SERVIÇO C/ WC 
GARAGEM

VILA MORAES
R$ 1.200,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO QUINTAL GDE 
GARAGEM 

BRASILINA
R$ 900,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA SERVIÇO 

QUINTAL GARAGEM

VILA GUMERCINDO
R$ 1.000,00

1 DORM C/ ARMARIOS 
SALA COZINHA BANHEIRO 

AS QUINTAL PEQ

VILA DAS MERCES
R$ 1.400,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE SERV 
C/WC QUINTAL E 1 VAGA

VILA DAS MERCES
R$ 1.800,00

3 DORM SENDO 1 SUITE 
SALA 2 AMBIENTES COZ 

BAN ÁREA DE SERV C/ WC 
1 VAGA E QUINTAL

JARDIM DA SAÚDE
R$ 1.900,00

3 DORM SALA GDE COZ 
GDE BANHS AS C/WC 2 

VGAS QTAL PEQ 1 QTO DE 
EMP NOS FUNDOS C/WC

SAÚDE – R$ 2.000,00
2 DORM SALA COZINHA 
AMERICANA BANHEIRO  
DEP EMPREGADA ÁREA 

SERVIÇO GARAGEM 
QUINTAL

DIADEMA
R$ 800,00

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO

LIBERDADE
R$ 800,00

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DO 

SERVIÇO

IPIRANGA
R$ 900,00

1 DORM SALA COZ 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO C/ WC

CONSOLAÇÃO
R$ 1000,00

KIT GRANDE COZINHA
E BANHEIRO

VILA MORAES
R$ 900,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO E GARAGEM

VILA DAS MERCES
R$ 1.000,00
2 DORM SALA

COZINHA BANHEIRO
ÁREA DE SERV 1 VAGA

VILA MORAES
R$ 1.000,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 
SERVIÇO E 1 VAGA

VILA MORAES
R$ 1.000,00
2 DORM SALA

COZINHA BANHEIRO
ÁREA SERV 1 VAGA

ACLIMAÇÃO
R$ 1.200,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO 1 VGA

VILA MORAES
R$ 1.200,00

1 SUITE LINDA COM 
COZINHA AMERICANA E 

ÁREA DE SERVIÇO

SAÚDE – R$ 1.000,00
2 DORM SALA COZINHA 

BANHEIRO ÁREA
DE SERV E GARAGEM

VILA DAS MERCES
R$ 1.300,00

2 DORM C/ PISO FRIO SALA 
COZ COM ARMÁRIO BAN 

COM BOX LAV E GAR

CONSOLAÇÃO
R$ 1.500,00

1 DORM C/ ARMÁRIO
SALA COZINHA BANHEIRO 

ÁREA DE SERVIÇO

MOINHO VELHO
R$ 1.600,00

2 DORM SALA COZINHA 
PLANEJADA BANH ÁREA 

SERV 1 VAGA

VILA GUMERCINDO
R$ 1.800,00

2 DORM SENDO 1 STE 
SALA COZ C/ ARMS BANH 

ÁREA DE SERV 1 VAGA

JD DA SAÚDE
R$ 4.500,00

3 DORM SENDO 1 SUITE 
COZINHA LAVABO
BANHEIRO ÁREA

SERVIÇO 5 VAGAS

SAÚDE - R$ 1.800,00
2 DORM SALA COZINHA

BANHEIRO QUARTO EMPRE-
GADA ÁREA DE SERVIÇO 

GARAGEM  

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 500,00

1 SALA DE  20M² E   
BANHEIRO COLETIVO

CURSINO - R$ 800,00
SALA AMPLA COM PISO 
FRIO 20M² E BANHEIRO

PRÓXIMO AO METRO 
ALTO DO IPIRANGA

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 900,00

2 SALAS: ESPAÇO P/
RECEPÇÃO COM PISO 

FRIO BANHEIRO

PROX. METRÔ 
IPIRANGA R$ 1.200,00

SALA 6X6 COM PISO 
EMBORRACHADO E PIA DE 
GRANITO BANH GARAGEM

VILA MORAES
R$ 1.500,00

SALA COM 100M² 
BANHEIROS E

PISO FRIO

VILA MARIANA
R$ 1.700,00

SALA C/ 45M² BANH, PISO 
FRIO AR CONDICIONADO 

TODO NO GESSO

VILA GUMERCINDO
R$ 1.400,00

PRÓXIMO AO SACOLÃO 
STA CRUZ  SALÃO COM 

40M² BANHEIRO

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.600,00

ÓTIMO PONTO SALÃO C/70M² 
1 BANH PARTE ELETRICA 

TRIFASICO PÉ DIREITO ALTO

SBC – R$ 1.800,00
FAÇA SUA PROPOSTA 

E TERÁS UM BOM 
RESULTADO SALÃO COM 

80M² BANHEIRO E 2 VAGA

SAÚDE
R$ 1.800,00

SALÃO COM 120M² 
RECUO 7M² E BAHEIRO

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 2.000,00

SALÃO 3X40 COM 
BANHEIRO E QUINTAL

IPIRANGA
R$ 2.000,00

SALÃO COM 70M² 
COZINHA BANHEIRO

1 VAGA

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500,00

SALÃO COM 90M² 
BANHEIRO COPA

E 2 SALAS

INTERLAGOS
R$ 2.500,00

SALÃO COM 120M² E 
BANHEIRO

CURSINO
R$ 3.000,00

SALÃO COM 90M²
2 BANHEIRO

MIRANDÓPOLIS
1.000,00

SALÃO COM 20M² E 
BANHEIRO

VENHA VISITAR!

DIADEMA
R$ 800,00

SALÃO COM 40M²
1 BANHEIRO

INTERLAGOS
R$ 1.000,00

SALÃO COM 60M²
E BANHEIRO

VILA MORAES
R$ 2.500,00

SALÃO DE 50M2 MEDINDO 
2,80 DE FRENTE COM 17M 

DE COMPRIMENTO

JARDIM DA SAÚDE
R$ 17.000,00

SALÃO MEDINDO 10X 20 

COM FRENTE DE VIDRO

TÉRREA COML.
BQ. SAÚDE R$ 2.500,00

9 SALAS 3 BANHEIROS
JD DE INVERNO

RECUO P/2 VAGAS

TÉRREA COML
JD SAÚDE R$ 3.800,00

3 SALAS 2  SALAS COZ 2 
BANH AS 4 VAGAS QTAL E 

DEP DE EMP C/ WC

TÉRREA COML
IPIRANGA R$ 6.000,00

4 SALAS COPA COZINHA 
BAHEIRO AS C/ WC 8 VAGAS 

COBERTA QTAL

SOBRADO COMERCIAL
BOSQUE  R$ 1.500,00
PARTE INFERIOR: 03 SALAS 

COPA BANH PARTE SUPERIOR: 
03 SALAS 2 WCS ÁREA LIVRE

V. MORAES
R$ 6000,00

GALPÃO COM 10X60 
MESANINO C/ 2 SALAS 4 

BANHS COPA E VESTIÁRIO

CURSINO
R$ 6.000,00

GALPÃO COM 360M2 PÉ DI-
REITO ALTO EST TRIFÁSICO 

ACEITA PROPOSTA

SAÚDE
R$ 6.000,00

GALPÃO COM 800M2 PE 
DIREITO ALTO WCS SALAS 

VESTIARIO E COZINHA
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VENDO PERMUTO +/- VALOR
APTO PRÓXIMO METRÔ SAÚDE

1002, 3 vagas, suite com sacada + 2 quartos, sala em “L” com sacada, 2 entradas: 
social e de serviço. portas revestidas, rico em armários, boxes, cozinha projeta, 
piso porcelanato, lazer completíssimo com sauna, 2 piscinas, quadra, salões de 
festas, salão gourmet com churraqueira, etc. Aceito financiamento. R$ 850 mil

APARTAMENTO AV. BOSQUE DA SAÚDE 80M²
OPORTUNIDADE ÚNIcA R$ 530 MIL

3 dormitórios, 1 suite, sala 2 ambientes,
dependência de empregada c/ WC , 2 vagas.

DIRETO c/ PROPRIETáRIO TEL.: 9 8694-3576

MIRANDÓPOLIS
Térrea ampla, 3 dorms.
+ várias dependências.
Ocasião. Só R$ 400 mil
MELLO - cREcI-25.066
F0NE: 2578-4183

AV. INDIANOPOLIS, 3000 

PLANALTO PAULISTA
Térrea ampla, 180M2, 2 dorms.

Ocasião. Só R$ 430 mil

MELLO - cREcI-25.066
F0NE: 2578-4183

AV. INDIANOPOLIS, 3000 

PLANALTO PAULISTA
OCASIÃO. Sobrado 2 dorms,
sala, copa, cozinha, 1 vaga.

Só R$ 350 mil
MELLO - cREcI-25.066
F0NE: 2578-4183

AV. INDIANOPOLIS, 3000 

SAÚDE PÇA áRVORE
Apto. 3 dorms., suite, terraço,

lazer, 2 vagas
Ocasião. Só R$ 350 mil
MELLO - cREcI-25.066
F0NE: 2578-4183

AV. INDIANOPOLIS, 3000 

Oportunidade, 4,5 X 20 = 90m2, 
130 AC, 2 dorms, 1 banh. social, 
sala 2 ambs, copa, coz, qtal, ste 
emp, área de serviço, 2 vagas.
R$ 360 mil. Aceito proposta. 

creci-54.921 - TEL:  99233-0673

SOBRADO PLANALTO PTA 

Próx. Wallmart /  Igreja S. Judas, 
1 dorm, sala, coz, banh,m área 

de serviço, 1 vaga, 52m2 AU 
Cond. R$ 600,00. R$ 295 mil. 

Imperdível. creci-54.921
TEL:  99233-0673

APTO PLANALTO PTA 

PROPRIEDADES EM PORTUGAL. TERRENOS 
E APARTAMENTOS EM LISBOA E ALGARVE

Vários tamanhos, ótimos preços.
Contatos: 11 - 2577-8382 até 30/01

351 - 9 6858-5532 / 351 - 9 6691-6254
E-mail: m.n.i.domingos@gmail.com

APTO SÃO JUDAS
PRÉDIO NOVO

2 dorms, sala, sacada, cozinha, 
banheiro, lazer total, 1 vaga.
R$ 380.000,00 - creci-16.516
FONE: 9 5294-8068

METRÔ IMIGRANTES 
CASA NOVA / 1 QUARTO /  

COZINHA / WC. 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO.

R$ 950,00 + IPTU

F: 5071-7071 / 981329134

cASA SAÚDE PRÓX. 
METRÔ RES/cOML

R$ 4.500,00
Rua  Apotribu  de esquina

toda reformada.
Cima: 3 dorm. bem
grande, 1 banheiro.

Baixo: 1 sala, + 1 ste, coz, 
lavand. edícula,

2 vagas.
TRATAR cOM DRA. SONIA

TEL 5576-8606 /
3071-2816 / 3168-7535

PRÓX. HOSPITAL SÃO PAULO
COM MEZANINO, IDEAL PARA 

LOJA OU ESTÉTICA.
TRATAR COM DENISE PELO

TEL:  94034-6838

ALUGO GARAGEM 
cOMERcIAL 

cOMPRO
 LIVROS USADOS

Retiro no local
Fones: 3090-6966

11-97230-2978 (Vivo)

Solteiro,  para morar no local, 
região Sul e  Centro.
FONE: 9 7035-5667

APOSENTADO 
OFEREÇO-ME
cOMO VIGIA

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

AcIMA DE 35 ANOS

AV. FAGUNDES
FILHO, 1037

Resida na região da Saúde/ 
Jabaquara, não fumante. 

Apresentar-se com curriculo 
a partit do dia 23/01

FUNDAÇÃO  INSTITUTO EDUCACIONAL DONA MICHIE AKAMA
CNPJ – 52.807.633/0001-00

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 De acordo com as disposições estatutárias, ficam os Senhores 
Conselheiros da Fundação Instituto Educacional Dona Michie 

Akama convocados para a Reunião Ordinária do Conselho 
Curador, a ser realizada no dia 25 de março de 2017, às 10:00 

horas em primeira convocação ou, não havendo quórum, às 
10:15 horas em segunda convocação, em sua sede na Av. Dr. 
Altino Arantes, 1098, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação do Relatório Anual de 

Atividades do Exercício de 2016; b) Aprovação  do Balanço 
Financeiro de 2016, após parecer do Conselho Fiscal; c) 

Aprovação da Proposta de Atividades para 2017; d) Aprovação 
da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2017; e) Outros 

assuntos de interesse da Fundação.
São Paulo, 20 de janeiro de 2017.

Dr. PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO, Presidente do Conselho Curador

METRÔ cONcEIÇÃO

AV. ARMANDO ARRUDA PEREIRA, 622
FONE: 9 8562-9616

PRATA - PLATINA -
DÓLAR - RELÓGIOS
E JÓIAS EM GERAL

COMPRO 
OURO

FUNDAÇÃO  INSTITUTO EDUCACIONAL DONA MICHIE AKAMA
CNPJ – 52.807.633/0001-00

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 De acordo com as disposições estatutárias, ficam os Senhores 

Conselheiros da Fundação Instituto Educacional Dona Michie 

Akama convocados para a Reunião Extraordinária do Conselho 

Curador, a ser realizada no dia 25 de março de 2017, às 9:00 

horas em primeira convocação ou, não havendo quórum, às 9:15 

horas em segunda convocação, em sua sede na Av. Dr. Altino 

Arantes, 1098, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte 

Ordem do Dia: a) Análise e aprovação das propostas de alteração 

do Estatuto da Fundação; b) Análise e aprovação das alterações 

efetuadas no Regimento Interno da Fundação

São Paulo, 20 de janeiro de 2017.

Dr. PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO, Presidente do 

Conselho Curador

LOCAÇÃO

VENDA

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“SEDE PRÓPRIA”

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

APTO - 10 MINUTOS A PÉ 
DO METRÔ - R$ 360 MIL

3 dormitórios, suíte, sala 2 
ambs, cozinha com armários, 
condomínio baixo, vaga de 

garagem, playground, salão de 
festas.  REF.: 72-3066

2 CASAS TÉRREAS- ÓTIMA 
PARA RENDA R$ 480 MIL

 Vila Guarani cada uma com 
2 dormitórios , cozinha, sala 
2 ambientes e 2 vagas de 

garagem no total, ótimo local, 
perfeito p/ investimento ou p/ 
duas famílias. REF.: 04-3195

SOBRADO VENDA RÁPIDA 
AGORA SÓ R$ 500 MIL 

-  JABAQUARA
3 dormitórios, suíte, sala 

2 ambs , cozinha, area de 
serviço e garagem para 4 
vagas. OPORTUNIDADE.  

REF.:04-3222

COBERTURA DUPLEX C/ 5 
VAGAS SÓ R$ 1.100 MIL
Vista panorâmica p/ o parque, 
5 vagas demarcadas, 3 dorms, 
suíte, sala 2 ambs, sl. jantar, es-
critório, coz, terraço com churr, 
lazer c/ piscina, quadra,143 m2 
úteis. Px. Metrô.   REF.: 21-3186

EXCELENTE APTO METRÔ 
CONCEIÇÃO  R$ 520 MIL 
Próx. Metrô, 2 dorms, suíte, sala 
2 ambs, sacada, coz, lavand, gar, 
cond. baixo.  Oportunidade, boa 
localização próx. comércio local, 
padaria, quitanda, mercadinho, 
papelaria etc.  REF.: 04-3199

SOBRADO CID. VARGAS/
JABAQUARA - R$ 490 MIL
Excelente local, próx. ao Metrô 
c/ 2 dorms, ótima sala, copa, 
banheiros, quintal, lavanderia 
e edícula, vagade gar. c/ portão 
auto. ÓTIMO INVESTIMENTO 

OU RENDA!  REF.: 06-3267

CASA TÉRREA – VILA STA 
CATARINA R$ 450 MIL
2 dormitórios, sala de estar, 
jantar, cozinha, quarto de 

empregada, lavanderia, quintal 
, 6 vagas de garagem , terreno 

de 10 x 25. Oportunidade .  
REF.: 01-1181

SOBRADO – R$1.800 MIL 
PTO PAULISTA

4 dorms, 4 salas, escritório,
lavabo, jardim japonês, despen-
sa, coz. ampla, qtal c/ piscina, 
churr, 2 edículas completíssi-
mas. Belíssimo imóvel, ótimo 
investimento.  Ref  01- 3164

SÓ R$ 480 MIL 
SOBRADOS 
“NOVOS”

JABAQUARA 
Imóvel de qualidade

com 2 suítes, sacada wall, óti-
ma sala 2 ambientes com piso 
em porcelanato, linda escada 
em granito, lavabo, cozinha, 

quintal  e 2 vagas de garagem. 
Bonito imóvel, pronto

para morar. Venha morar
no NOVO! Estuda troca

por apto na região.
REF.: 12-3356   

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
EXCELENTE PTO 

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
APTO JABAQUARA

SÓ R$ 280 MIL
Não perca esta chance!

2 dormitórios, sala ,
cozinha ,  vaga de garagem,  

Prox. Ao pátio do Metrô.
Ref  31-3029

CASA TÉRREA – CIDADE 
VARGAS R$ 980 MIL 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozi, lavanderia , quin-
tal, edícula , piscina e 5 vagas 

de garagem. Localização 
privilegiada.  REF.: 41-3038
BELA CASA TÉRREA

R$ 600 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. 61-3065
COBERTURA DUPLEX, METRÔ 
CONCEIÇÃO - R$ 1.000 MIL

4 dorms, 2 stes, sala 2 ambs, 
coz. c/ AE, lavand, piscina, churr, 
197m2 úteis e 2 vgs. gar.  Muito 
bem localizado. Estuda permuta 
p/ casa térrea/ Pto Paulista ou 

Cid. Vargas. REF.: 71-2528

APTO METRÔ 
JABAQUARA  R$ 685 MIL
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha 

com Armários, lavanderia, 
ensolarado, lazer completo e 
garagem para 2 autos. Òtimo 
custo benefício. REF.:71-3072

BELÍSSIMO APTO
R$ 400 MIL V. GUARANI/ 

METRÔ JABAQUARA 
Ótimo apartamento com 2 

dormitórios, suíte com closet, 
sala 2 ambs com sacada, coz. 
c/ armários, área de serviço e 
vaga de gar. REF.: 73-2548

APTO PLANALTO 
PAULISTA  R$ 490 MIL

Térreo com 2dormitórios, suí-
tes, sala 2 ambientes, cozinha 
com arms, pequeno quintal  e 
vaga de garagem. Condomínio 
baixo e bem localizado, ótima 
oportunidade. REF.: 73-3076
CASA TÉRREA – PRÓX. 

METRÔ JABAQUARA R$ 890 MIL
CIDADE VARGAS ,frente p/ 

duas ruas  com 4 dormitórios, 
sala ampla , cozinha,

dependencia para empregada 
e 4 vagas de garagem.

REF  01-2750

SOBRADO VILA GUARANI  
R$ 530 MIL

2 dorms, sala 2 ambs, coz, 2 
vagas de gar, qtal. Salão c/ 

dispensa e mais um qto, toda 
em laje. Excel. preço,Ótima 

localização,  10 min. do metrô 
Jabaquara. REF.: 95-4000
EXCELENTE SOBRADO

V. GUARANI R$ 850 MIL
3 suítes, sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 
escritório, lav, qtal c/ churr, 

200m2 AU,2 vagas de automó-
vel, belíssimo acabamento em 
rua tranquila. REF.: 93-3124

PTO PAULISTA/ 
EXCELENTE CASA 

TÉRREA 
Terreno de 750 m2, casa c/ 3 
dormitórios , sala , copa, coz, 
lavand, 7 vaga de gar. Aceita 
imóvel casa ou apto. Otima 
oportunidade. Ref  01- 2622

SOBRADO VILA GUARANI   
R$ 560MIL

Próx. Metrô Jabaquara, c/
3 dorms, sacada, sala 2 ambs, 

copa coz, qtal com churr,
salão de festa, entrada lateral,
2 vgs gar, terreno (5,15x30),

bem localizado!  REF.:12-3158

APTO V. GUARANI/ 
CONCEIÇÃO
R$ 850 MIL 

EXCELENTE NEGÓCIO ! 
3 DORMITÓRIOS , sendo 
1 suíte, com armários, sala 
com sacada com fech/ em 
vidro, cozinha planejada, 
porcelanato, andar alto, 
2 vagas de garagem, 97 
m2 úteis, lazer total com 
2 piscinas/ coberta, play, 

academia, salão etc.
REF.: 11-3125

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

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

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
APTO – BOCA DO METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 330 MIL
Com 3 dorms c/ arms, ótima 
sala, cozinha com armários, 
box blindex, area de serviço, 
condomínio de R$ 220,00. 

Oportunidade. Ao lado do pré-
dio do ITAÙ.  REF.: 04-3219

SOBRADO VILA GUARANI 
3 DORMS C/ STE R$ 830 MIL
A 400m do Metrô Jabaquara c/ 
3 dorms, ste, c/ arms, coz, sala 
2 ambs, isolado, lavabo, 4 vgs 
de gar, terreno com mais de 
400m2, qtal, quarto e wc emp. 
e salão grande. REF.:83-3300
LINDA CASATÉRREA/ CID. 

VARGAS  R$ 1.150 MIL
 Próx. Metrô Jabaquara c/ 4 
dorms com arms, suíte, AE, 

sala 3 ambs, copa e coz. 
grande c/ arms, vagas p/ mais 
de 7 autos, escritório, terraço. 
Excel. imóvel.  REF.: 83-1368

ÓTIMO SOBRADO
VILA GUARANI

R$ 500 MIL - METRÔ
Bem próx. Metrô. Toda 

reformada inclusive hidraulica 
e eletrica  c/ 3 dorms , arms, 
sala, coz, 2 banh. e vaga de 

gar.  REF.: 83-3303
CASA TÉRREA PRÓX. 
METRÔ CONCEIÇÃO/ 

JABAQUARA –R$ 800 MIL
3 dorms, sala, coz, banh, quin-

tal, 5 vagas de carro, ótimo  
terreno de 10x30.Nos fundos 
sobrado de 2 dorm., fachada 

com jardim. Ref  83-3071

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
R$ 330 MIL 

5 minutos a pé do metrô 1 dorm. 
c/ arms, sala, coz. c/ arms, vaga 
de gar, c/ lazer completo, otima 
localização, opção de deixar 
todos os móveis, oportunidade. 

REF.: 83-3294

APTO 
OPORTUNIDADE
SÓ $ 280 MIL
PRÓX. METRÔ 
2 dormitórios, sala ,

cozinha, vaga de 
garagem, muito bem loca-
lizado. Condomínio baixo. 

Òtimo negócio e
investimento para

locação!. REF.: 06-3253

APTO  PROX. METRÔ 
JABAQUARA R$ 350 MIL

3 dormitórios, sala para 2 
ambientes, cozinha, banheiro, 

rico em armários, vaga de 
garagem. Òtima localização, 
a 10 minutos a pé do Metrô!  

REF.: 06-3272

APTO PROX. AO METRÔ 
R$ 390 MIL  

 5 minutos a pé, com 2 dorms, 
sala 2 ambs, coz, condominio 

com lazer total e vaga de
garagem.  REF.: 10-3307  

CASA TÉRREA ISOLADA 
R$ 800 MIL CID. VARGAS
Terreno c/ 400m2, bem perto do Metrô, 
distancia de 350m ou 5 min à pé da 
casa para a entrada da estação, com 
casa térrea antiga  com 2 dorms sala, 
coz, qtal, edícula, varias vgs de gar, 
terreno amplo de 10 x 40 , oportuni-
dade de investimento!.  REF:10-3321.

APTO JABAQUARA
R$ 420 MIL

Próx. metrô, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU-
ÍTE, repleto de arms, sala c/ 

sacada, coz. americana c/ ae , 
cond. R$ 420,00, e 1 garagem 

para auto.  REF.: 10-3318

SOBRADO  R$ 650 MIL 
JABAQUARA 

2 dormitórios com terraço, 
sala de visitas, sala de jantar, 

lavabo, cozinha, garagem 
coberta para 4 autos e mais

2 salas e quintal. Otimo
investimento.  REF.:12-3350

APTO BELÍSSIMO
PRÓX. METRÔ R$ 1.000 MIL 
Localização privilegiada, 2 aptos 
por andar, vista maravilhosa, com 
3 dorms, suíte, sala 2 ambs c/ sa-
cada, coz. planej, 2 vagas de gar, 
cond. completo c/ piscina, salão 
de jogos, festas etc. REF:12-3333
CASA TÉRREA P/ R$ 375 

MIL VILA GUARANI
2 casas térreas gêmeas, valor p/ 
cada unidade, c/ dois dorms, sala, 
coz, banh, lavand, jardim e qtal, 
com possibilidade p/ mais uma 
moradia. próx.metrô e comércio lo-
cal.  Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

SOBRADO NOVO METRÔ 
JABAQUARA R$ 580 MIL
Novíssimo com ótimo acabto, 3 
dorms, ste c/ sacada, coz, sala 
2 ambs c/ piso porcelanato, lav, 
qtal c/ AS c/ cobertura,2 vgs gar. 

Estuda permuta só por esta 
semana. REF.: 01-3390

SOBRADO MODERNO
R$ 700 MIL 

Semi-novo, prox. Metrô Jabaqua-
ra, c/ 3 dorms, ste, arm, terraço, 
sala c/ 2 ambs c/ estante e vista p/ 
qtal, coz. planej, lav, AS coberta e 
2 vgs gar. cobertas c/ portão aut. 

VAGO, REF.: 01-3383
PARA COMERCIO OU

RESIDENCIA R$ 340 MIL
Muito bom para investimento, 

3 salões comerciais e 3 
moradias sobreloja, terreno c/ 
200m² e AC de 234m². Otimo 
para renda e com ótimo custo 

benefício!. Ref 01-3382
SOBRADO R$ 700 MIL 

VILA GUARANI
Perto do metrô Jabaquara, 3 dor-
ms, sala 2 ambs, coz, 2 vagas p/ 
automóvel, e possui ainda mais 

uma moradia c/ quarto, sala, coz. 
e banheiro. Ótima  oportunidade!  

REF.: 01-3371

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
R$ 450 MIL

Belíssimo apto com 2 dor-
mitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, lavanderia , banhei-
ros, bem arejado, vaga de 
garagem.  Ref .:01-3328

Fone: 2275-6481 2276-3671 
ou 9 7592-9946

 SOBRADOS NOVOS EM 
CONDOMÍNIO JABAQUARA 

PRÓX. PADARIA TREVO
R$ 260.000,00

65M2 e 73m2 AU, 2 dorms,
sala, cozinha, banheiro,

lavanderia, 2 vagas.

APTO VILA GUARANI 
R$ 250 MIL - VAGO 55M2 AU
RUA LINO ALMEIDA PIRES
2 dorms, sala, coz, lavanderia,
1 banheiro, sem elevador, sem 

garagem. condomínio R$ 180,00,

 SOBRADOS NOVOS CHAC. 
INGLESA. R: ARARÊ 303/307
R$ 910.000,00 - PRÓX. METRÔ
124M2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box no 
banh, banh. social c/ box, varanda, 
sala, lav, coz, lavand. coberta, churr, 

2 vagas. Aceito financiamento

APTO 200M DO
METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 380 MIL 72M² AU

2 dorms. c/ armários embutidos, 
sala em L, coz. c/ arms, área de 

serviço, qto. c/ banh. emp, 1 vaga 
demarc. Lazer. Oportunidade

SOBRADO JABAQUARA 
PRÓX. ACADEMIA 

NÍVEL “A” R$ 450 MIL
2 dorms, 1 banh, sala, coz, lav,

qto. emp, lavand, entrada lateral,
1 vaga. Estuda proposta

SOBRADO PRÓX.
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 750.000,00
3 dorms, 1 ste, AE´s, banh. soc, sotão, 
sala 2 ambs, coz. laband. cob, qto. c/ 
WC de emp, , qtal. c/ churr, entr. lat, 3 

vgs. Ac. permuta menor valor.
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Ofi cina Pritt no Ex-
tra Ricardo Jafet

A marca Pritt está oferen-
cendo ofi cinas de artes ma-
nuais para o mês de janeiro. 
As atividades acontecerão em 
diferentes espaços. Podem 
participar crianças a partir de 
três anos, que são estimula-
das a soltarem a imaginação 
e produzirem peças variadas 
com colagens. As ações são 
realizadas em parceria com 
o Ateliê Maria Flor e sem-
pre conta com a supervisão 
de monitores especializados 
durante as atividades. As va-
gas são limitadas. A próxima 
ofi cina acontece nesta sexta, 
dia 20, das 11h às 16h, no  Extra  
da Av. Dr. Ricardo Jafet, 1501 
– Ipiranga. Entrada gratuita.

CVV Jabaquara 
busca voluntários

O Centro de Valorização 
da Vida – CVV Jabaquara, abre 
vagas para sua primeira turma 
de novos voluntários em 2017. 
A seleção ocorre no dia 29 
de janeiro, das 8h às 18h, na 
Subprefeitura da Vila Mariana, 
na Rua José de Magalhães, 
nº 500, na Vila Clementino. 
Os atendimentos do CVV Ja-
baquara são feitos tanto por 
telefone (linha 141 ou 11 2577-
4111); pessoalmente, na sede 
que fi ca na Avenida Jabaquara 
2.607, das 7h às 20h.

Teatro para bebês 
na Vila Mariana

O Sesc Vila Mariana recebe 
temporada da peça “Scara-
tuja”, desenvolvida especial-
mente para bebês de zero a 
três anos, que fi ca em cartaz 
todos os domingos, às 14h, até 
12 de fevereiro. Os “rabiscos” 
ou garatujas” na  peça partem 
de um emaranhado de linhas, 
traços, pontos e círculos que 
vão ganhando complexidade 
ao longo da encenação.A ce-
nografi a é composta por um 
tapete tátil com diferentes 
texturas, que serve de palco e 
proporciona a investigação do 
espaço pelos pequenos. Os in-
gressos são gratuitos e devem 
ser retirados na Bilheteria do 
Sesc Vila Mariana, com uma 
hora de antecedência de cada 
apresentação. O Sesc Vila Ma-
riana fi ca na Rua Pelotas, 141. 
Informações: 5080-3000.

Ceramista japonesa
no Ipiranga

No dia 25 de janeiro, ani-
versário de São Paulo, o Sesc 
Ipiranga abre a mostra “Uni-
verso - Exposição de Shoko Su-
zuki”, que apresenta 23 obras 
produzidas entre 1969 a 2016 
e pertencentes ao acervo pes-
soal de Shoko Suzuki, pioneira 
em cerâmica japonesa no Bra-
sil. A visitação acontece até 28 
de fevereiro de terça a sexta, 
das 9h às 21h30, sábados, das 
10h às 21h30 e domingos e 
feriados, das 10h às 18h.  A en-
trada é grátis. O SESC Ipiranga 
fi ca  na Rua Bom Pastor, 822. 
Informações: 3340-2000. 25 
de janeiro de 2017, às 11h

Campanha Amparo 
na Mesa

O Amparo Maternal  lan-
çou a campanha Amparo na 
Mesa. O Amparo Maternal é 
uma entidade fi lantrópica, que 
presta atendimento huma-
nizado de excelência ao pré-
-natal, parto e nascimento no 
município de São Paulo. Os in-
teressados em ajudar podem 
colaborar doando alimentos 
não perecíveis. Durante todo 
o mês de Janeiro a principal 
necessidade da entidade é 
receber doações de pacotes 
de café. Os donativos devem 
ser entregues na sede  do 
Amparo que fi ca na Rua Botu-
catu, 1000 - Vila Clementino e 
o horário de funcionamento é 
de segunda a quinta, das 8h às 
18h e às sextas, das 8h às 17h

Chora Cavaquinho 
no Jabaquara

Na quarta-feira, dia 25 de 
janeiro, às 11h, o CEU Caminho 
do Mar recerebe o Conjun-
to Chora Cavaquinho, com 
integrantes formados pelos 
vencedores o 1º FESTCEU 
Caminho do Mar. Na trilha da 
escola tradicional do Choro, 
porém com personalidade, o 
Conjunto Chora Cavaquinho 
traz em seu repertório, obras 
dos grandes mestres do cava-
quinho solista, especialmente 
Waldir Azevedo, ,Pixinguinha, 
Jacob do Bandolim, Altamiro 
Carrilho, Ernesto Nazareth, 
entre tantos outros. O CEU Ca-
minho do Mar fi ca na Av. Eng. 
Armando de Arruda Pereira, 
5241. Informações: 3396-5550

Maratona 
Fotográfi ca de SP

A Maratona Fotográfica 
Cidade de São Paulo é um 
desafio fotográfico diverti-
do e lúdico.  Para participar 
basta acessar o site www.
maratonafotograficadesp.
com.br , clicar em inscrição 
e seguir as orientações.  A 
inscrição é gratuita e pode ser 
feita entre os dias 13 e 23 de 
janeiro, porém limitada a 360 
inscritos maiores de 18 anos. 
O regulamento completo está 
disponível no site. O desafi o 
começa e termina no dia 25 
de janeiro. Cada participante 
receberá três temas surpre-
sas para se inspirar e partir 
para fotografar ao longo do 
dia com o intuito de criar um 
Ensaio fotográfi co que refl ita 
o seu olhar sobre a cidade. 

Sarau “Quintal do 
Cordel” no Paraíso

Neste sábado, dia 21 de 
janeiro, às 19h30, a Casa das 
Rosas promove o Sarau Quin-
tal do Cordel, com apresenta-
ção de Moreira de Acopiara. O 
sarau é marcado pela partici-
pação de poetas que militam 
no universo da Literatura de 
Cordel na grande São Paulo. 
Também estará represen-
tado o repente, prática que 
dialoga com o cordel. A Casa 
das Rosas fi ca na Av. Paulista, 
37 - Bela Vista. Informações: 
3285-6986.

Problemas com a 
bebida? AA

O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
à  sextas-feira, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefi ca na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 - 
ao lado da Estação São Judas 
do Metrô. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.
com.br. Outras informações, 
ligue: 3315 -9333 (24h/sete dias 
por semana).

Plaza Sul arrecada 
material escolar 
para doação

De 16 de janeiro a 2 de 
fevereiro, o Shopping Plaza 
Sul promove  uma campa-
nha solidária, voltada para 
a arrecadação de materiais 
escolares novos ou em bom 
estado, para doação, com três 
pontos de coleta instalados 
no empreendimento, todos 
os dias, das 10h às 23h horas.  
Lápis, canetinhas coloridas, 
cadernos, borrachas, apon-
tadores, mochilas, estojos e 
outros itens de papelaria são 
bem-vindos. Também serão 
aceitos livros de literatura e 
brinquedos educativos.  Ao 
fi nal da campanha, todo o ma-
terial arrecadado será doado 
à LALEC – Lar, Amor, Luz e 
Esperança da Criança, entida-
de benefi cente de assistência 
social não governamental sem 
fins lucrativos. O Shopping 
Plaza Sul fi ca na Praça Leonor 
Kauppa, 100 – Saúde – Telefo-
ne: 4003-7220.

• ACONTECE • HORÓSCOPO

Áries - 21/03 a 20/04 
Adaptar-se às circunstân-

cias constrangedoras não sig-
nifi ca submeter-se a elas, mas 
usar a estratégia de aproximar-
-se dos problemas para me-
lhor conhecê-los, aguardando 
pelo momento propício para 
superá-los.
Touro - 21/04 a 20/05 

Ser uma pessoa correta, 
no mundo atual, significa 
parecer-se com as outras, o 
que não é grande coisa, dado 
esse mundo girar em torno da 
corrupção. Seja uma pessoa 
correta, mas com parâmetros 
espirituais, e não mundanos. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Há algo há no ar que, ape-
sar de desnortear as pessoas, 
serve também para orientá-las 
num sentido tão novo, que 
ainda não pode ser explicado 
racionalmente. É hora de apos-
tar num futuro diferente e dar 
a vida por ele.
Câncer - 21/06 a 21/07

Aceitar a complexidade de 
tudo o que está envolvido nos 
relacionamentos humanos 
não signifi ca assumir que tudo 
deva ser difícil, ou sofrido. Pelo 
contrário, assumir a complexi-
dade é adquirir presença de 
espírito e paz.
Leão - 22/07 a 22/08

Os fatos que contrariam 
seu desejo de maior alegria 
são justamente aqueles que 
servirão de oportunidade para 
o leonino reforçar esse cami-
nho inefável de felicidade, que 
se atualizou recentemente 
com força redobrada.
Virgem - 23/08 a 22/09

Progredir é uma necessida-
de básica da alma humana, um 
desejo alimentado pelo cora-
ção, a própria vida que anima 
nossa humanidade tem esse 
desejo de progredir. No seu 
caso, virginiano há que se con-
ciliar esse impulso com a boa 
convivência com o próximo.
Libra - 23/9 a 22/10

Quando não sobra tempo 
livre isso signifi ca que, sem sa-
bê-lo, e com certeza sem você 
querê-lo, sua alma é escrava 
de obrigações cotidianas que, 
a esta altura do campeonato, 
fi ca difícil encontrar sua verda-
deira utilidade.
Escorpião - 23/10 a 22/11

É impossível que uma pes-
soa seja bou ou má o tempo 
inteiro. As pessoas são seres 
complexos e os estados de âni-
mo e desejos oscilam o tempo 
inteiro, pois andam junto com 
o universo, que é sujeito a ci-
clos de fl uxo e de refl uxo.
Sagitário - 22/11 a 21/12

As pessoas se estranham 
ainda que se conheçam há 
muito tempo, e isso acontece 
porque o universo deu um sal-
to evolutivo e nem toda nossa 
humanidade acompanha esse 
panorama completamente 
desconhecido.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Já se foi o tempo em que a 
ideologia do esforço imperou 
entre o céu e a terra. As coisas 
podem, e devem ser mais fá-
ceis para nossa humanidade, 
ela adoece irremediavelmente 
quando não lhe sobra tempo 
livre para celebrar e o capri-
corniano precisa acompanhar 
essa mudança. 
Aquário -21/01 a 19/02

Use sua mente como se 
fosse um arco, retesando-a 
para lançar ao futuro as fle-
chas, que são pensamentos. 
Os pensamentos carregarão 
sua alma a um futuro melhor 
com a força da esperança, 
libertando você do passado. 
Peixes - 20/02 a 20/03

O pisciano tem duas opções 
apenas, e não adianta especular 
sobre outras. Uma é continuar 
repetindo as experiências passa-
das como se você nunca tivesse 
saído do lugar, e a outra é lançar 
esperanças ao futuro e dar sua 
vida por elas.

• CINEMA

Cinema tem sequência de Triplo X, 
Saltimbancos e Os Penetras 2

As férias de verão ainda 
não chegaram ao fim, mas 
o cinema nacional e inter-
nacional continua lançando 
opções para crianças e jovens 
se divertirem com histórias 
nas telonas. Essa semana nos 
cinemas de todo Brasil es-
treiam: as comédias nacionais 
“Os Saltimbancos Trapalhões: 
Rumo a Hollywood” e “Os 
Penetras 2”, além do longa 
de ação internacional “xXx: 
Reativado”.

Na comédia musical infan-
til “Os Saltimbancos Trapa-
lhões: Rumo a Hollywood” a 
história contada é de como 
o Grande Circo Sumatra tem 
enfrentado uma grande crise 
financeira desde que fora 
proibida a participação de 
animais no espetáculo. Barão 
(Roberto Guilherme), dono 
do circo, aceita propostas in-
decorosas do prefeito (Nelson 
Freitas) para realizar leilões 
de gado, comícios e outros 
eventos alternativos no cir-
co. Infelizes com a notícia, os 
artistas circenses decidem se 

reunir para montar um novo 
número e voltar a atrair o pú-
blico, liderados por Didi (Re-
nato Aragão) e Karina (Letícia 
Colin). O roteiro das atrações 
é idealizado por Didi a partir 
de sonhos mirabolantes que 
ele tem com animais falantes. 
Ele e sua trupe vão enfrentar 
a arrogância do gerente do 
circo Assis Satã (Marcos Fro-
ta), a cumplicidade de Tigrana 
(Alinne Moraes), a ganância 
do Barão e a prepotência do 
prefeito corrupto para tentar 
salvar o circo e levar adiante 
a ideia de um novo e sensa-
cional espetáculo. A comédia 
é livre para todos os públicos.

“Os Penetras 2” é o novo 
fi lme da série que mostra que 
um bom golpista não perdoa 
nem o melhor amigo. No iní-
cio da história, vemos Beto 
(Eduardo Sterblitch) desolado 
por ter sido enganado por 
Marco (Marcelo Adnet), o ma-
landro profi ssional. Internado 
em uma clínica psiquiátrica, 
Beto é surpreendido por uma 
notícia que muda os rumos de 

sua vida e de seus parceiros 
Laura (Mariana Ximenes) e 
Nelson (Stepan Nercessian). 
Em seguida, os três conhecem 
Santiago (Danton Mello), um 
milionário sedutor, e Oleg (Mi-
khail Bronnikov), um mafi oso 
russo. De golpe em golpe, 
eles vivem uma das maiores 
confusões de suas vidas. A 
classifi cação do fi lme é para 
12 anos.

A sequência “xXx: Reativa-
do” traz em seu elenco atores 
como Vin Diesel, Samuel L. 
Jackson e Ruby Rose conta 
como Xander Cage (Vin Die-
sel) desiste de sua aposenta-
doria quando Xiang, um guer-
reiro alfa mortal, coloca suas 
mãos em uma arma indestru-
tível chamada de “Caixa de 
Pandora”. Xander recruta os 
melhores soldados do mundo 
para destruir o vilão e parale-
lamente tem que enfrentar 
uma resistência formada por 
governos corruptos de todo 
o mundo. A ação tem como 
alvo um público de maiores 
de 14 anos.

Hospital do Servidor pede 
doações para banco de sangue

de hepatite após os dez anos 
de idade.

Antes da doação, os vo-
luntários passam por uma 
entrevista e as informações 
são mantidas em sigilo.

Todo sangue doado é se-
parado em diferentes compo-
nentes, tais como hemácias, 

plaquetas, plasma, para be-
nefi ciar mais de um paciente 
com apenas uma doação.

O banco de sangue do 
HSPE funciona de segunda a 
sábado, das 7h30 às 17h. O 
acesso é pela Rua Pedro de 
Toledo, 1.800, no bairro do 
Ibirapuera, na capital.

O Banco de Sangue do 
Hospital do Servidor Público 
Estadual (HSPE) está preci-
sando de doações de sangue, 
de todos os tipos (A, B, AB 
e O) e fatores (Rh positivo 
e negativo) para manter os 
estoques.

Para doar é necessário ter 
entre 16 e 67 anos, pesar no 
mínimo 50 quilos, estar em 
boas condições de saúde e 
bem alimentado (recomenda-
-se evitar comida gordurosa 
quatro horas antes e bebidas 
alcoólicas nas últimas 12 ho-
ras). Menores de idade devem 
estar acompanhados de um 
responsável.

Gestantes ou em fase de 
amamentação não podem 
doar, assim como usuários de 
drogas, pessoas expostas a 
doenças sexualmente trans-
missíveis e com diagnóstico 
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Virada de ano no Liceu foi marcada por série de eventos

aos pais, familiares e amigos 
toda sua habilidade na mo-
dalidade. Para os 1º e 2º Anos 
foram organizadas apresen-
tações e, do 3º ao 8º Anos, fo-
ram realizados campeonatos. 
Na piscina, também foram 
realizadas provas de Natação, 
enquanto as turmas do Judô 

realizaram apresentações no 
tatame, sob a coordenação 
do Sensei Edson Casagrande, 
que reforçou o convite aos 
alunos para praticarem essa 
arte marcial tão difundida no 
Brasil. E, simultaneamente, os 
professores José Roberto e 
Lídia organizaram uma série 

•ACONTECE

•ESPECIAL - EDUCAÇÃO

Finais de ano sempre são 
momentos especiais em nos-
sas vidas. Em poucas ativida-
des as viradas de ano são tão 
significativas como em uma 
escola. Cada ciclo se completa 
com a passagem para uma 
nova série, na qual os alunos 
passarão a conviver com no-
vos professores, novas maté-
rias, novas atividades e novos 
colegas. E é no final do ano 
que cada aluno pode enxer-
gar melhor toda a evolução 
que experimentou ao longo 
dos últimos meses. No lado 
acadêmico isso vem pelas no-
tas obtidas e pela aprovação 
para a série seguinte. Mas a 
vida escolar não se res

ume a aulas, estudos e 
provas. Há uma grande va-
riedade de atividades que 
os alunos podem praticar 
ao longo do ano em relação 
às quais eles também me-
recem celebrar tudo o que 
foi conquistado no final do 
período. Por conta disso, o 
fi m de ano no Liceu Pasteur 
acaba sempre sendo muito 
movimentado, com uma série 
de eventos e apresentações 
protagonizados pelos alunos.

Uma das grandes novida-
des de 2016 foi o projeto de 
Cinema, coordenado pelo 
Prof. Alexandre Buccini, no 
qual diversos grupos de alu-
nos entre o 9º Ano e a 2ª Série 
do Ensino Médio aprenderam 
as técnicas mais importantes 
da Sétima Arte, culminando 
com uma apresentação e 
premiação de dois fi lmes no 
Teatro da Aliança Francesa. 
Além disso, por conta de sua 
bela arquitetura, o Liceu é 
palco de fi lmagens profi ssio-
nais ao longo do ano, como 
diversas cenas do filme “Eu 
Fico Loko”, agora em cartaz.

A área cultural também 

teve eventos de Música, Ar-
tes, Teatro e Robótica. Na 
Música, alunos de todas as fai-
xas etárias se apresentaram 
na Manhã Musical, que durou 
toda a manhã de um sábado. 
Um dos trabalhos apresen-
tados em Artes foi o de uma 
turma em os alunos fi zeram 
um autorretrato em forma 
de anjo, o que ajuda a mos-
trar como eles se enxergam 
e como querem ser vistos. 
No Teatro, foram apresenta-
das cinco peças com alunos 
de todos os anos do Ensino 
Fundamental. Na exposição 
de Robótica, foi possível ver 
uma série de trabalhos que 
seguem a fi losofi a da Educa-
ção Tecnológica, que trabalha 
com o raciocínio dos alunos e 
reúne conceitos de estrutura 
e força com a utilização do 
Lego Padrão, no qual os alu-
nos montam estruturas cujos 
movimentos são controlados 
por uma série de sensores.

A parte esportiva também 
não fi ca atrás. Nas quadras de 
Tênis, os alunos mostraram 

de competições e amistosos 
em Futsal, Handbol e Vôlei 
para os alunos do 6º Ano ao 
Ensino Médio.

Depois de tanta coisa, nada 
mais justo do que umas boas 

férias para recarregar as bate-
rias e voltar com tudo em 2017! 

O Liceu Pasteur fi ca na Rua 
Mairinque, 256 – V. Mariana. Te-
lefone: 2344-9000. Saiba mais 
em: www.liceupasteur.com.br

No dia 16 de fevereiro vai 
acontecer, das 13h às 17h, mais 
uma edição do Curso gratuito 
para Gestantes promovido 
mensalmente pelo Amparo 
Maternal. Mas, é preciso fi car 
atento: as inscrições já estão 
abertas e devem ser feitas 
antecipadamente, já que as 
vagas são limitadas, pelo site: 
www.amparomaternal.org.

O objetivo é ensinar a mu-
lheres grávidas e seus acom-
panhantes as formas adequa-
das de cuidar de um bebê nas 
fases da gestação, do parto 
e logo após o nascimento. É  
ministrado por profi ssionais 
do Amparo Maternal de di-
versas especialidades, como 
Enfermeiras, Nutricionistas e 
Doulas Voluntárias. São tra-
balhados temas como parto, 
alimentação na gestação, cui-
dados com o bebê, amamen-
tação, entre outros. Todos os 
pontos são abordados com 
exemplos atuais, permitindo 
uma maior interação entre os 
participantes e a equipe. Em 
alguns assuntos, como banho 
e amamentação, por exemplo, 
são realizadas demonstrações 
para melhor visualização do 
conteúdo ministrado.

Não é permitida a entra-
da de bebês e crianças. A 
participação é permitida para 
gestantes a partir do 6º mês 
de gestação. O Amparo fica 
na Rua Loefgren 1901 - Vila Cle-
mentino. Telefone: 5089-8277.

Curso 
para 
gestantes
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