Estreia nos cinemas “Aliados”,
com Brad Pitt, mescla romance, suspense e história

Morango, Calabresa com ervas,
Vegetariana, Parma: descubra
diferentes sabores de pizza
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Telefone: 5072-2020
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PREÇO ESPECIAL DE
18/02
LANÇAMENTO DIA
2
› Aptos de 65 m
2 dormitórios

› Aptos de 94 m
3 dormitórios

2

› Com possibilidade
de junção para apt2os
2
de 159m e 188 m

AL. DAS BONINAS, 306 - MIRANDÓPOLIS
KANNA DA TRISUL - CEL 97611-2545

Procure por Kanna e, na compra, GANHE UMA TV 32’

Reformas e Consertos

: 3774-8712

Pais de alunos temem
mudanças na EMIA

IMPOSTO DE RENDA
• Alteração, Regularização e
Encerramento de Empresas
• MEI - Micro Empreendedor Individual

5015-6658
96028-4343
Email: solucaocontabil.contato@gmail.com
www.solucaocontabilsp.com.br
Rua Ouricana, 257 - Jabaquara

BOX EXECUTIVO

O melhor sabor em sua casa!

FAÇA SEU PEDIDO
PELO NÚMERO!

Box P R$ 16,90
Box G R$ 24,90
Box GG R$ 32,90

YAKISSOBA

Macarrão
chinês com
pedaços
de carne,
frango
e legumes

P R$ 15,90
G R$ 24,90
GG R$ 30,90

1 YAKISSOBA

2 CARNE C/ LEGUMES

3 CARNE C/ BATATA

4 CARNE C/ BRÓCOLIS

5 FRANGO XADREZ

6 FRANGO A PASSARINHO

Futurapress/Folhapress

Foram dias movimentados neste início de fevereiro para os alunos, pais e
professores da Escola Municipal de Iniciação Artística, a EMIA, no Jabaquara.
A unidade, famosa por
oferecer cursos gratuitos
para crianças e jovens,
não teve aulas iniciadas
na data prevista porque
os professores sequer haviam sido contratados.
Depois, a Secretaria Municipal de Cultura ainda
trocou a diretora eleita da
unidade. Os pais protestaram, mas esta semana a
contratação de professores aconteceu . P����� 3

2017 - NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA

1/2 Porção
Prato
escolhido +
1/2 Porção
de Arroz
Chop Suey

www.jornalzonasul.com.br

Espetáculo traz cangaço
ao teatro João Caetano
Ale Catan/Divulgação

BATERIAS ITAIPU
A BASE DE TROCA

HELIAR
DELCO
MOURA
MARTE
EXCELL
BRM

45AH

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

5062-1691

60AH

70AH

350,00 480,00
360,00 480,00
370,00 490,00
240,00 360,00
230,00 350,00
230,00 350,00
R. Sta. Cruz, 2094
Ipiranga

O espetáculo “Cabras cabeças que voam, cabeça
que rolam”, em cartaz
no Teatro João Caetano,
aborda a relação entre
vesta e fé, ao som de músicas e cantos tradicionais para contar cinco
histórias interligadas da
cultura nacional. P����� 4

Atendemos no Salão e Delivery

5589-4638 / 5061-8165
Aceitamos
os Cartões:

Rua Caramuru, 890 - Praça da Árvore

SUPLEMENTOS
WHEY GOLD OPTIMUM
COMPROU - GANHOU GALÃO 1.9L
COBRIMOS QUALQUER OFERTA
AV. JABAQUARA 625 - PRAÇA DA ÁRVORE

TEL: 5594-4826

R$ 199,00

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 28/02/2017

WWW.HOTBODY.COM.BR

ABERTO TODOS OS DIAS das 11h às 23h

PÁG.

02

17 A 23 DE FEVEREIRO DE 2017

•URBANISMO

Polícia Militar poderá multar
carros estacionados com som alto
Em várias regiões do Jabaquara, é comum encontrar.
Mas, o problema não tem
endereço certo. O chamado
“Pancadão” garante a diversão de uma turma, mas tira
o sono e o sossego de outra.
São carros estacionados em
vias públicas, muitas vezes
perto de bares ou em áreas
de concentração de jovens,
com equipamentos imensos
e potentes de som. Muitas
vezes, até, mais de um carro,
cada um com sua música ou
estilo, disputam a atenção de
uma mesma galera.
Em reuniões do Conselho
Comunitário de Segurança
do Jabaquara (Conseg), o
pancadão é tema recorrente
de queixas de moradores,
que se frustravam ao ouvir
que pouco poderia ser feito
para coibir ou acabar com o
problema.
Esta semana, entretanto,
um passo pode ter sido dado
em direção ao sossego de
quem quer aproveitar a noite
para descansar, estudar ou
até mesmo para trabalhar.
Foi assinada uma lei que restringe ruídos causados por
aparelhos de som instalados
em veículos estacionados
em vias públicas ou calçadas
particulares.
De agora em diante, a Polícia Militar poderá ﬁscalizar
e multar os infratores. Também caberá à PM notiﬁcar e
julgar eventuais recursos dos
infratores. A Lei foi assinada
esta semana pelo governador
Geraldo Alckmin
Segundo a Resolução do
Conselho Nacional de Trânsito – Contran nº 624/2016, não
é mais necessária a utilização
de aparelhos de medição para

aferição do ruído excessivo, basta a constatação pela ﬁscalização da existência de
som audível pelo lado
externo que perturbe
o sossego público.
Nos casos de descumprimento à ordem de redução do
volume sonoro em
que não for possível
a retirada do aparelho
de som instalado sem
provocar danos ao
veículo ou ao equipamento, o mesmo
será apreendido provisoriamente, seguido
da emissão do Comprovante de Recolhimento
e de Remoção – CRR, pelo
Departamento Estadual de
Trânsito – Detran.SP.
Se houver possibilidade
da retirada do aparelho de
som, ocorre a apreensão pela
autoridade policial e posterior
emissão do Auto de Apreensão Provisória – AAP, que
apontará, além das características do aparelho de som,
o endereço e o horário de
atendimento da ocorrência.
A multa ao proprietário
será de R$ 1 mil, podendo ser
quadruplicada em caso de
reincidência no período de
30 dias. Neste prazo, o pro-

Ótica
Mara Rocha
Trabalhamos com todos
os tipos de lentes
nacionais e importadas
Aceitamos os cartões: Visa;
Mastercard e Dinner’s
NOVO
ENDEREÇO:

Gute Garbelotto/CMSP

prietário poderá apresentar
defesa do Auto de Infração
para a Polícia Militar, cabendo
um único recurso à instância
superior, que será apreciado
no prazo de até 30 dias.
Queixas
Quem mora na região
do Jabaquara e tem queixas
sobre pancadões ou outros
problemas de segurança do
bairro, pode participar da
próxima reunião do Conseg
Jabaquara, que acontece na
segunda, dia 20 de fevereiro,
às 19h, na sede da Sociedade
Amigos da Cidade Vargas, às
Praça 20 deSetembro, 2 - próximo ao Terminal Jabaquara
do Metrô..

ÊS:
PROMOÇÕES DO M
GP
ya
• Lentes Multifocal Ho
0,0
60 0
clean extra, apenas R$
nolo• Lentes alta miopia, tec
ice
índ
t
gh
oli
gia japonesa mi
0
0,0
1.74 longlife R$ 90

em 6 x no cartão

Rua das Rosas, 778 | Mirandópolis
E-mail: oticamararocha@hotmail.com

5594-1898
2645-7506

Saúde e Estética

Odontologia

Podologia

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO LASER TERAPÊUTICO
Pé diabético - Unhas Encravadas - Micoses - Colosidade e Calos
Frieiras - Correção de Unhas - Rachaduras - Pés Ressecados
Rua das Rosas, 164 - Mirandópolis
(próximo ao metrô Pça. da Árvore)
ANTES

Casas de Repouso

DEPOIS

Cuidadores

3926-4064 - 97304-4064
Terapia
Alternativa

Casas de Repouso

Informações sobre anúncio?
Entre em contato também pelo WhatsApp.

98216-2837
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•EDUCAÇÃO

Pais de alunos da EMIA temem mudanças
As aulas deveriam ter sido
retomadas dia 6 de fevereiro.
Mas, os pais que foram até a
Escola Municipal de Iniciação
Artística para iniciar o ano letivo 2017, foram surpreendidos
porque não havia sequer previsão de retomada. Com o corte orçamentário na Secretaria
de Cultura, que chegou a 43%
do total, a direção alegava
que os professores ainda não
haviam sido recontratados.
Depois de uma reportagem da TV Globo no local, a
Secretaria informou que haveria reunião com a direção
da EMIA naquela tarde. Mas,
o que viria a seguir só ampliaria a polêmica: a diretora
Andrea Fraga foi exonerada e
em seu lugar assumiu Luciana
Schwinder.
Muitos pais encararam
a mudança como retaliação
pelo protesto contra a não
contratação de professores
e um suposto corte no orçamento da escola, em 30%, que
vinha sendo ventilado.
A comunidade, envolvendo alunos e ex-alunos,
marcou um protesto para o
domingo passado, dia 12, na
Avenida Paulista. Ao longo
da semana, atividades foram
desenvolidas pelo próprio
grupo na sede da EMIA, que
ﬁca dentro do Parque Lina e
Paulo Raia, junto à estação
Conceição do Metrô.
Pelas redes sociais, externaram seus motivos. “Nossa
querida diretora Andrea Fraga, que havia sido eleita entre
os professores há 3 anos, foi
destituída do cargo e sa nova
diretora, que não é do nosso
corpo docente. Além disso, há

Bloco do Funil/Facebook

DESTAQUE-SE
INVISTA EM DESIGN
Criação de Logos Identidade Visual Branding
Sinalização Estampas Cartazes Embalagem
Catálogos Brindes Editorial

www.moovadesign.com
moovadesign@gmail.com
(11) 9 8775.2460

rumores de que se pretende
cortar em 30% o número de
professores da nossa escola.”
Embora não esteja definida em lei, a escolha de diretores da EMIA acontece
por eleição envolvendo os
próprios professores da casa,
que atualmente giram em
torno de 43.
Também pelas redes sociais, a nova diretora se manifestou. Luciana chwinder
conta que atua há 30 anos
com teatro, 18 deles no Teatro
da Vertigem, e desenvolve
atividades pedagógicas há
18. Só na Secretaria Municipal
de Cultura já está há 13 anos,
inclusive ocupando cargo de
diretora da Divisão de Formação e Artística (a qual a EMIA
é subordinada).
Em sua apresentação, ela
conta que “estará disponível
para responder a cada pai,
a cada mãe, a cada aluno e
professores, amigos da Escola
e quem quer que seja para

esclarecer sobre o futuro da
Escola”.
Efetivamente, ao longo
da semana já houve inclusive
reunião com os pais, em que
Andrea foi questionada sobre
suas propostas. Os pais deixaram claro que não se tratava
de questionar a competência
de Luciana para o cargo, mas
sim da forma com que foi feita
a mudança. “Aceitei o convite
do Secretário e com muita
honra vou defender a EMIA e
continuidadede de seus projetos de excelência artística e
pedagógica. Eu terei muito trabalho para fazer”, escreveu.
Ela buscou tranquilizar os
pais aﬁrmando que não é real
a informação de que 30% dos
professores serão demitidos e
diz que as aulas vão começar
no dia 6 de março. Na terça,
houve confirmação que os
contratos com professores já
foram efetuados, para 2017.
“Me comprometo em
fazer o melhor pela EMIA,

quem me conhece de perto
sabe que não há lugar no
mundo que eu respeite mais
do que uma sala de aula. Em
uma escola de artes então...
Por favor, me perguntem
diretamente. Estou aberta ao
diálogo e me dedicarei com
respeito, afeto e muito trabalho!! “, convidou.
A EMIA existe há mais de
32 anos e é considerada referência em aulas de arte e
cultura de maneira pública
e gratuita na cidade de São
Paulo. A disputa de vagas é
historicamente grande, por
conta de sua fama. Promove
uma aprendizagem baseada
na integração com as linguagens de Música, Dança, Teatro
e Artes Visuais.
Fica dentro do Parque Lina
e Paulo Raia, na rua Volkswagen, s/n - estação Conceição
do Metrô. As vagas são alvo
de sorteio, normalmente realizado em outubro ou novembro.

E o que significa autoconhecimento?
É um processo de percepção e desenvolvimento de consciência em relação
a si mesmo, para que, possamos efetivamente enxergar-nos e descobrir que
fomos condicionados a não auto descobrir-nos.
Por meio do autoconhecimento, aprendemos quais são as próprias
qualidades e onde estão as falhas, conseguimos estabelecer objetivos a curto,
médio e longo prazo, passamos a ter a percepção de onde pretendemos
chegar a partir do que realizamos diariamente, criamos relacionamentos
saudáveis entre as pessoas.
Convidamos os leitores a se auto descobrir no Workshop de Autoconhecimento
com 8 aulas gratuitas.
SáBADOS: 10 HORAS
Informações (11) 3554-1437 / 99236-1987 (WhatsApp)
Local: Rua Afonso Celso 552 - Sala 21 - Vila Mariana

VAGAS LIMITADAS
Duração prevista: 8 Aulas

PÁG.
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Lavar roupas em
Aprenda a fazer artesanato e bijuterias
casa: desperdício de
em oficinas promovidas pela ADERE
tempo e dinheiro
•SOLIDARIEDADE

A Adere (Associação para
Desenvolvimento, Educação e
Recuperação do Excepcional)
é uma Ong que existe desde
1972 no Jabaquara. Desenvolve
um trabalho literalmente lindo
com pessoas com deficiência
intelectual: eles são atendidos
em um projeto global que inclui
treinamento para o mercado
de trabalho, com oficinas de
artesanato, inclusive.
O resultado do trabalho das
pessoas atendidas pode ser
conferido tanto em uma loja
no Shopping Ibirapuera quanto
em um quiosque no Shopping
Center Norte.
Além disso, a Adere agora
está com um novo projeto,
para envolver toda a comunidade: é a Galeria Adere.
Localizada no segundo piso
do Shopping Lar Center (loja
315 E), a Galeria abriga, todas as
quintas-feiras, às 13h, oﬁcinas
de artesanato para confecção
de peças em tecelagem, marchetaria, pintura e colagem.
Os cursos, ministrados pela
equipe da Adere e por alguns
de seus atendidos, são ideais
para quem tem interesse em
adquirir novas habilidades para
complementar a sua renda ou,
até mesmo, para presentear

amigos. Além de ser uma ótima
oportunidade para desenvolvimento da criatividade, troca de
informações e aprendizados.
Para inscrições e mais informações, o interessado deverá
entrar em contato pelos telefones 5562-4523 ou 5562-4276, ou
nos pontos de venda da Adere
(shopping Center Norte e Lar
Center).
Agenda
Em março, haverá algumas
oﬁcinas, conﬁra:
- Dia 2 - Oficina de pintura
em quadrinhos
- Dia 9 - Porta Guardanapo
de tecido com pedraria e jogos
americanos em MDF e tecido
- Dia 16 - Oﬁcina de bijuterias
e chaveiros
- Dia 23 - Harmonia de cores
na decoração de casa
- Dia 30 - Tarde de convivência (inserção social de pessoas
com deﬁciência intelectual) –
várias atividades de integração
Histórico
A Associação para Desenvolvimento, Educação e Recuperação do Excepcional é uma
instituição sem ﬁns lucrativos
que nasceu da iniciativa de um
grupo de pais de pessoas com
deficiência intelectual, preocupados com o futuro de seus

filhos que começavam a sair
da infância. Criado em 1972, o
projeto proporciona um atendimento global, o que inclui
desenvolver hábitos e atitudes
para a inserção no mercado
trabalho.
Por meio das diversas manifestações da Arte, traduzidas em oﬁcinas de artesanato,
dança, teatro, música, além
do trabalho com o corpo e a
mente, por meio de atividades
físicas, exercícios e lutas marciais, com acompanhamento de
uma equipe multidisciplinar, os
atendidos descobrem suas habilidades em um ambiente seguro e criativo, que, ao mesmo
tempo, incentiva a autonomia.
Uma parte dos beneﬁciados é
capacitada para o mercado de

trabalho e contratada por empresas parceiras da instituição.
Outra parte desenvolve
autoconhecimento, autoestima
e sensação de pertencimento
para que se sinta acolhida e
capaz de conquistar seu espaço
na família e sociedade.
As peças artesanais e os
acessórios para casa e escritório, realizados nas oficinas,
assim como os pratos e doces feitos pelo projeto Adere
Gourmet, têm o valor de venda destinado ao trabalho da
instituição, que também conta
com doações de empresas e
pessoas físicas.
A Adere tem sede na Saiba
mais, acessando o site: www.
adere.org.br. Ou pelo telefone:
5562-4523.

•CULTURA

Espetáculo traz o Cangaço
ao teatro João Caetano
Teatro na região é tudo
de bom: cultura, com preço
popular e que ainda não gera
custos ou transtornos de deslocamento. Um bom exemplo é o
espetáculo “Cabras – cabeças
que voam, cabeças que rolam”,
da companhia Balagan, que
está em cartaz no Teatro João
Caetano, na Vila Clementino.
A peça, que estreou no dia
3 de Fevereiro e ﬁca em cartaz
até o dia 26, aborda a relação
entre guerra, festa e fé, o es-

ADMINISTRAÇÃO
PREDIAL E
CONTABILIDADE
Desde
1975

Ótimos preços com eficiência
e qualidade no serviço.
Não cobramos:
A.G.O anual e uma A.G.E.
R. Afonso Celso, 1478 - Saúde

2578-4745 / 2276-6348

petáculo é narrado, cantado,
tocado e dançado por dez atores que transpõem seus papéis
e ﬁguram entre guerreiros que
seguem para a batalha, ﬁéis de
uma procissão, uma família em
festa, uma horda de cabras ou
uma matilha de cães.
Inspirada nos modelos de
pintura trípticos – um conjunto
de três pinturas unidas por uma
moldura tríplice –, a peça é dividida em quatro partes compostas por cinco textos narrativos
que não mantêm entre si uma
relação temporal ou casual.
A representação do coletivo
em deslocamento no palco é
a marca do espetáculo sendo
que, em alguns momentos, um
ator se destaca para assumir a
voz de um personagem para,
em seguida, diluir-se novamente no grupo.
Outro destaque fica por
conta do repertório musical,
formado por cantos tradicionais que descrevem guerras,
narram temas e lembram fi-

Ale Catan/Divulgação

Se somarmos os custos
de água, luz,
produtos de limpeza (sabão em
pó, amaciante,
“passa fácil”...)
e ainda o tempo
que se gasta para
lavar, estender,
passar roupas,
será que vale a pena mesmo
todo este trabalho em casa?
E em épocas de chuvas recorrentes, então, a dor de
cabeça se amplia.
Recorrer a uma lavanderia
pode sair muito mais barato
do que se imagina. O custo
é inferior também quando
comparado à contratação
de diaristas ou empregadas.
Sem falar que, com o tempo
livre, é possível descansar,
divertir-se ou até ganhar mais
dinheiro!
A Rede Lava & Leva desenvolveu um sistema de
contratação de pacotes mensais que facilita muito a vida
da clientela.
Há pacotes conforme o
volume de roupas - para famílias de uma, duas, três
ou quatro pessoas. Apesar
de o contrato ser mensal,
a retirada das roupas acontece semanalmente, assim
como a devolução de todas
elas, já limpinhas, passadas,
dobradas e embaladas. É só
guardar no armário.
As peças são tratadas com
todo o cuidado desde o momento que são entregues e
passam por todo um processo de higienização e limpeza.

O pacote só não inclui roupas de inverno, como jaquetas, e peças delicadas, de seda
e couro, por exemplo, além
de gravatas, paletós, cobertores e edredons. Toalhas e
lençóis estão incluídos. Outro
diferencial da Lava & Leva é
que as peças dos clientes não
são misturadas - cada um têm
seu próprio malote. “Mesmo
as peças em planos individuais ﬁcam separadas”, explica.
Entre em contato e descubra qual o plano mais adequado para sua realidade. A empresa também trabalha com
lavagem de peças avulsas.

Consulte uma unidade
Lava & Leva da região:
- Rua das Rosas, 641, próximo à estação Praça da Árvore do Metrô. Telefone:
5594-3010.
- Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 287 - Vila Mariana.
- Avenida Miguel Estáfano, 1663 - Saúde (Posto
Ipiranga)

Colégio Raios de Luz
VENHA NOS CONHECER

Metodologia de ensino Objetivo

guras ou obras referenciais da
cultura brasileira.
Nos palcos desde fevereiro
de 2016, o espetáculo foi indicado em três premiações: Prêmio
Shell de Teatro nas categorias
Iluminação, Figurino e Música;
Prêmio IPCA na categoria Dramaturgia; e ao Prêmio Aplauso
Brasil, indicado nas categorias
Iluminação, Direção, Figurino e
Espetáculo de grupo.

O espetáculo é indicado
para maiores de 12 anos e os
ingressos custam R$ 20 (meia a
R$ 10). As apresentações acontecem às sextas e aos sábados,
21h, domingos às 19h.
O Teatro João Caetano ﬁca
na Rua Borges Lagoa, 650 - Vila
Clementino - próximo à estação
Santa Cruz do Metrô. Mais
informações pelo telefone:
5573-3774.

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

•CONSTRUÇÃO •REFORMA•DECORAÇÃO

LOJA DE FÁBRICA

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Agora com vendas online. Confira em nosso site:

www.alfaesquadriasonline.com.br

VSB

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

MANUTENÇÃO
DE PORTÕES
AUTOMÁTICOS

Fones:
5687-6761
2306-6040
9 6572-9352
Profhel Portões

profhelportoes.com.br

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

R$ 149,90

Veneziana 3 folhas
1,00 x 1,20 m

Veneziana 6 folhas
1,00 x 1,20 m

R$ 229,90

R$ 259,90
GRANDE PROMOÇÃO PARA O
VERÃO - TELA MOSQUITEIRA

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

R$ 46,90

Temos
outras
medidas

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

R$ 149,90

***LINHAS NORMATIZADA

Porta Lambril
Branca
2,10 x 0,80 m

R$ 499,90

Porta Palheta
2,10 x 0,80 m

R$ 269,90

TELA MOSQUITEIRA DE SOBREPOR
MEDIDA
VALOR
VITRO DE 1,00 X 1,00 R$ 79,90
VITRO DE 1,00 X 1,20 R$ 89,90
VITRO DE 1,00 X 1,50 R$ 99,90
VITRO DE 1,00 X 2,00 R$ 119,90

* Serve em qualquer janela com essas medidas
* Reservamos o direito de corrigir ou não comercializar produtos com erro gráﬁco. Após a promoção os preços voltam ao normal.
Promoção não acumulativa, valida por 7 dias, ou enquanto durar nosso estoque.
*Fotos meramente ilustrativas

Loja Yervant - Tel.: 5622-1555
Loja Sabará - Tel.: 5614-2285
loja1@alfaesquadrias.com.br
loja2@alfaesquadrias.com.br
Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza Av. Nsa. Sra. do Sabará, 3524 - V. Emir
Loja Cupecê - Tel.: 2368-3900
Loja M. Boi - Tel.: 2654-6383
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

Nova loja dentro
da Roshel
Tel.: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23
Vila São José
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•URBANISMO

Mesmo com polêmica, projeto para
coibir pixação é aprovado na Câmara
A pichação é uma expressão urbana? E o grafitte, é
uma arte que embeleza a
cidade e até evita pichações?
As últimas semanas mostraram que a questão é polêmica
e divide os paulistanos. E a
discussão foi à Câmara, onde
estava sendo discutido um
projeto de lei que cria o “Disque Pichação”.
O substitutivo ao Projeto
de Lei (PL) 56/2005, dos vereadores Adilson Amadeu (PTB)
– autor da proposta original
– e outros 27 parlamentares,
foi aprovado na terça, depois
de quase cinco horas de discussão em plenário. Por 51
votos favoráveis e 2 contrários (Toninho Vespoli e Sâmia
Bomﬁm, ambos do PSOL).
O texto reconhece a prática do graﬁte como manifestação artística e cultural, mas
prevê multas de R$5 mil para
quem for ﬂagrado pichando
em propriedades públicsa ou
privadas e de R$10 mil para
monumentos ou bem tombados na cidade.
Também estende o atendimento em sistema eletrônico
para que a sociedade possa
fotografar o delito e enviar
a órgãos competentes pela
ﬁscalização.
Comerciantes também
precisam ﬁcar atentos: o projeto estabelece multa [R$5
mil] para o lojista que não
apresentar a relação de notas
ﬁscais das vendas de spray de
tinta com a identiﬁcação do
comprador, ﬁcando proibida

Graﬁteiros e pichadores participaram de audiência pública

a venda a menores de idade.
Em caso de reincidência, o
estabelecimento poderá até
ser fechado pela prefeitura.
Os valores arrecadados com
as multas deverão ser destinados ao Fundo de Proteção
ao Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano.
Os vereadores Toninho
Vespoli (PSOL) e Antonio
Donato (PT) apresentaram
outros substitutivos que não
avançaram em plenário. Também foram encaminhadas
emendas ao projeto, mas
nenhuma foi acatada.
A aprovação da medida
foi motivo de comemoração
para um dos autores. “O subs-

titutivo reforça o “Disque-Pichação” e determina que
o dinheiro das multas vá para
um fundo que beneficiará o
Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
Ambiental da Cidade de São
Paulo) que está precisando
de dinheiro para recuperar os
monumentos”, disse Adilson
Amadeu.
O vereador Fernando Holiday (DEM) sinalizou para a
importância da aprovação
do projeto, com algumas
ressalvas.“Fui contrário a
restrição da venda de spray
de tinta e acho que esse é um
caminho perigoso, porque

19 de março

8

abratssp@hotmail.com

977035752 / 987213145

restringe a livre iniciativa e na
prática não diminui a pichação”, argumentou.
A bancada do PT, que preferiu não participar da primeira votação do projeto,
concordou com as mudanças
apresentadas e foi favorável
a medida. “O substitutivo
tem avanços em relação ao
projeto anterior e deixa de ser
apenas punitivo”, justiﬁcou o
líder do Partido dos Trabalhadores, vereador Antonio Donato. Entre as mudanças que
levaram a legenda a apoiar o
projeto, está a possibilidade
de o pichador ﬁcar isento da
multa caso se comprometa a
fazer trabalhos educativos.
O líder do governo na Câmara, vereador Aurélio Nomura (PSDB), acha que houve
um bom entendimento para
a aprovação do projeto. “O
encaminhamento foi interessante. Acolhemos a sugestão
do Partido dos Trabalhadores
e criamos uma campanha
educativa. A exigência da
apresentação de autorização
prévia para desenvolvimento
de murais na cidade também
foi mais um avanço no projeto”, argumentou.
Os vereadores do PSOL
sinalizaram para a necessidade
de mais debate com a população antes de aprovar o projeto.
“A questão não está tão nítida
sobre como será a punição”,
disse Toninho Vespoli.
O projeto agora segue
para sanção do prefeito de
São Paulo, João Doria.

Pichadores foram
flagrados no comércio
da Vila Mariana
Para fechar o cerco sobre
pichadores, a prefeitura está
realizando blitze e contando
com denúncias feitas por moradores e taxistas. Até agora,
já foram presas 70 pessoas.
Mas, todas as pessoas levadas
a delegacias assinaram Termo Circunstanciado e foram
liberadas.
Na Vila Mariana, seis adolescentes foram presos pela
Guarda Civil Metropolitana
no últimmo ﬁnal de semana
de janeiro, quando tentavam
pichar estabelecimentos comerciais na na Rua Estela, na
Vila Mariana. Eles foram conduzidos ao 27º Distrito Policial
e também liberados.
Ainda na Zona Sul da Capital, seis pessoas foram encaminhadas ao 89º Distrito
Policial no primeiro fim de
semana do mês, após serem
detidas na Rua Campo Novo
do Sul, altura do número 25,
na Vila Andrade, por degradação patrimonial. Elas foram
surpreendidas pela GCM pintando o muro sob os pilares
da linha Lilás do Metrô, com
rolinhos e pincéis. Não havia

autorização pública para pintar o local. Pichar, graﬁtar ou
por outro meio poluir edificação urbana constitui delito
e eles deverão responder
criminalmente.
Depois das polêmicas iniciais envolvendo a eliminação
do mural de graﬁtes ao longo
do corredor norte-sul (Avenida 23 de Maio), no entanto, a
Prefeitura tem ressaltado que
dará tratamento diferenciado
a quem picha e quem cria
painéis graﬁtados. “É importante ressaltar que graﬁte e
pichação estão recebendo
tratamentos diferenciados
pela Prefeitura. Os pontos
de graﬁte serão ampliados. A
intenção é valorizar essa modalidade de arte urbana com
a criação de cursos e oﬁcinas
para estimular que pichadores
adotem o graﬁte e passem a
atuar em locais permitidos”,
tem informado, em notas.
A prefeitura também alega
que entrará com ações civis
públicas na Justiça contra
todas as pessoas que já foram
detidas por pichar prédios e
monumentos públicos.

Há 46 anos cuidando de bebês

em
Especialistas ção
ca
Carinho e Edu
1970

Desde 15/08/

BERÇÁRIO 1 - de 4 meses a 18 meses
Promoção Especial: 6 horas por R$ 490,00
Rua Coronel Lisboa, 697
(próx. ao metrô Santa Cruz)

5549-8188

EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO

www.anglobrasileiro.com.br
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Da calabresa com erva doce à
vegetariana, pizzaria capricha
Pedir pizza em casa é sempre uma delícia. Mas, inovar,
descobrir novos sabores e
texturas pode tornar a experiência ainda mais incrível.
Que tal, por exemplo, uma
pizza de calabreza em que as
fatias são temperadas na erva
doce, recobertas de mozarela
e com muitas azeitonas pretas para ﬁnalizar, sobre uma
massa bem tenra, na crocância ideal…
Que tal esta outra combinação especial e original:
presunto parma italiano, mozarela, queijo parmesão e
azeitonas pretas? Estes são
apenas dois exemplos da lista
da pizzas especiais da Dona
Mariana, casa que já conquistou a região pelo sabor marcante de suas pizzas, sempre
elaboradas com ingredientes
de primeira linha.
A casa se especializou no
delivery para uma região de
clientela exigente e que não
abre mão da qualidade, do
frescor, da textura correta
das redondas feitas em um
forno a lenha proﬁssional.
Além do delivery, que é
o forte da casa, de domingo
a quinta, há atendimento a
la carte no salão localizado
na esquina das ruas Padre
Machado e com a rua Joel
Jorge de Melo, no mesmo casarão imponente que abriga
o Saji Sushi. Ideal para quem
quer curtir o sabor da pizza
ali mesmo.
Aliás, há até promoções
conjuntas entre as duas ca-

São mais de cem opções, entre especiais, lights,
vegetarianas, doces., massa integral...

sas. Por exemplo, quem faz
pedidos acima de R$ 40 na
Pizzaria Dona Mariana ganha
um temaki de salmão. E quem
faz pedidos no Saji Sushi,
acima de R$ 50, ganha pizza
doce pequena, nos sabores
Chocolate ou Romeu e Julieta. A promoção é válida de
Segunda a Quinta-Feira por
tempo determinado.
Além dos sabores especiais, a Dona Mariana oferece
montagens bastante originais
e saborosas. A “Potenza”,
por exemplo, que vem com
alho poró refogado, recoberto pela mozarela, parmesão
salpicado e azeitonas pretas.
Faz muito sucesso também a peperoni, que cria
aquele contraste saboroso
entre a mozarela, bem derretida, e o peperoni.
A de Palmito tem um di-

DOMINGOS

ferencial: sob a camada da
mozarela, há azeitonas verdes
picadas junto com o palmito.
E recobrindo a pizza, as tradicioanis azeitonas pretas.
É muito pedida também a
pizza À Moda do Chefe. Nela,
a mozarela vem por baixo,
recoberta por brócolis, tomate picado, milho, bacon e
azeitonas pretas.
O aliche importado garante uma combinação inesquecível tanto na Pizza Romana,
que vem com mozarela e fatias de tomate, quanto na especial de Aliche, propriamente dita, que é basicamente
feita com a iguaria, salpicada
por parmesão e com azeitonas pretas sobre ela.
Entre as montagens especiais, aliás, vale também
experimentar a Japonesa, que
mescla os cogumelos Shimeji

e Shitake e champignon, com
parmesão e azeitonas pretas.
Outras delícias bem originais para quem curte variar
são a Sertanilha (carne seca,
linguiça apimentada, com
mozarela e azeitonas pretas)
e a Vegetariana (abobrinha,
berinjela, ervilha, pimentão
colorido, escarola e azeitonas
pretas). Para quem busca uma
pizza leve, vale pedir pela
Light: peito de peru, mozarela de búfala, champignon e
azeitonas pretas.
A Pizzaria Dona Mariana entrega na Vila Mariana
e Saúde, Para saber a área
exata e conhecer o cardápio
completo, visite o site: pizzariadonamariana.com.br.
Abre diariamente a partir das
18h. Sextas e sábados, fecha
à meia-noite, nos demais dias
e feriados às 23h30. O salão
fecha meia hora antes. Telefones para delivery: 5575-5142 e
5573-2899.
Para quem quiser curtir o
salão (de domingo a quinta)
ou retirar, o endereço é Rua
Padre Machado, 325 (esquina com a rua Joel Jorge de
Melo), na Vila Mariana.

*Entregas para packs fechados e galões

•BARES E RESTAURANTES
A partir de
,90
R$
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ENTREGA DE BEBIDAS SEM FRETE*

• Galões de água 20 e 10 lts.
• Garrafas e garrafinhas de água
• Cervejas variadas
• Refrigerantes
• Carvão para seu churrasco
Uma loja de bebidas
mais próxima a você
Não pegUe filas em mercado

www.tomibebidas.com.br e-mail: tomibebidas@gmail.com

Av. Odila, 534 - Pl. Paulista -

2387-9785 -

9.6099-2128

Informações sobre anúncio?
Entre em contato
também pelo WhatsApp.

98216-2837

DAS 11h30 à 01h00

Agora aberto também para almoço.
Com serviço a La Carte.

倀愀爀愀 甀甀氀椀稀愀爀 愀 瘀愀渀琀愀最攀洀Ⰰ 甀猀攀 漀 挀搀椀最漀㨀

• Sanduíches
• Pratos Rápidos
倀刀伀䴀伀匀伀䈀䄀刀䤀䄀
• Grelhados e
倀爀漀洀漀漀 瘀氀椀搀愀 瀀愀爀愀 漀 瀀爀椀洀攀椀爀漀 瀀攀搀椀搀漀 攀
Acompanhamentos
瀀漀爀 琀攀洀瀀漀 氀椀洀椀琀愀搀漀
• Shakes
• Sorvetes
• Porções
Rua Áurea, 343 - Vila Mariana
• Sobremesas
e muito mais

Delivery: 5084-8014

5581-8093 / 2578-2165
Av. Jabaquara, 538
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Segunda a Quinta: 11h30 às 02h00 - Sexta e Sábado: 11h30 às 04h00 - Domingos e Feriados: 11h30 à 01h00

漀甀 渀漀 猀椀琀攀 眀眀眀⸀猀漀戀愀爀椀愀⸀挀漀洀⸀戀爀

Que tal um Churrasco Argentino, pronto, a R$ 65,90?
A Ceci Grelhados está
comemorando mais um
ano de sucesso no Planalto 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 argentinas está saindo por apenas R$ 65,90, já assadas
em churrasqueira própria,
prontinhas para saborear. Tem bife ancho ou
chorizo, a escolha. Basta ligar alguns minutos
antes, reservar, e quando for buscar já vai sentir

aquele aroma irresistível
do churrasco bem feitinho, no ponto desejado.
A casa é muito procurada por famílias da
região que buscam praticidade, especialmente no
ﬁm de semana. Tem carnes tenras e saborosas, de
alta qualidade, sempre
com preços convidativos.
Picanha nobre, linguiças, baby beef, costela
feita no bafo, cupim...
A diversidade de cortes
que podem ser preparados 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 encomendar alguns acompanhamentos, como maionese,
cebola assada, vinagrete... A farofa vai de brinde!
Outro destaque que
tem boa aceitação do
público é o galeto!
É possível também contratar a empresa para
elaborar o churrasco em
sua casa ou escritório. levar as carnes já grelhadas
em churrasqueira própria,
quentinhas, na hora.
Todas as carnes são de
frigoríﬁcos brasileiros reno-

mados como Friboi, Red
Angus Beef, Aurora e Sadia.
A Ceci Grelhados ﬁca
na Avenida Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Telefones:
2276-7901 e 2275-8219.I
nformações no site: www.
cecigrelhados.com.br E-mail: contato@cecigrelhados.com.br.
Novidade!!! Baixe o
aplicativo UberEats
e faça seu pedido
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CRECI-23925-J

2577-0269
9.5766-7772

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino

www.conquistaimoveis.net.br

VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS
MIRANDÓPOLIS

CHÁC. INGLESA

Local ótimo, liv 2 ambs,
reformado, próx ao metrô
Praça da Árvore, sem gar.

APTO 1 DORM
R$ 310 MIL

SAÚDE

PÇA. ÁRVORE

Ótimo apto, andar alto, liv com
terraço, vista maravilhosa, não
deixe de conhecer.

Apto 2 dts , 1 vaga , living p/ 2
ambs , rico em arms , localização
nobre , rua plana , a 5 minutos do
metrô Saúde.

Próx. metrô, liv 2 ambs, ter, coz.
Equipada, rico em arms,
Ótimo edifício. Lazer.

V. MARIANA

SÃO JUDAS

MIRANDÓPOLIS

Excelente negócio. Liv. 2 ambs,
terraço. Junto ao metrô Santa
Cruz, rico em arms.

Próx. metrô, liv. 2 ambs,
terraço, lazer,
ótimoedif. pronto para morar.

Local espetacular 78 m² úteis , liv.
2 ambs Coz. equipada , rico em
arms, andar alto. Beleza ,
conforto, segurança, ótimo edif.

MIRANDÓPOLIS

PLANALTO PTA

V. MARIANA

APTO 2 DTS 2 GAR
R$ 360 MIL

MIRANDÓPOLIS
CASA TÉRREA
R$ 530 MIL

APTO 2 DTS STE 2 GRS
R$ 535 MIL

Ótima local, liv amplo,
2 dts, 2 grs,
Quintal piso frio, bom negócio.

PARAÍSO

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$690 MIL

APTO 3 DTS STE GAR
R$ 688 MIL

Prox. Metro, 97m² de aú,
belíssimo , reformado c/ muito
bom gosto. Liv. 2 ambs , terraço ,
lazer , ótimo edifício.

Próx metrô, liv 2 ambs,
repleto arms
Reformado, único.

V. MARIANA

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$850 MIL
Colado metrô V. Mariana , 105m²
úteis, lindo , liv. 2 ambs. Terrraço, coz.
equip., rico em arms,
magnífico , edif. Com lazer

V. CLEMENTINO

APTO 4 DTS 2 STE 2 GRS
R$960 MIL

Prox. Ibirapuera, lindo 137 m²
aú , living 2 ambs, Terraço, coz.
Equipada, repleto de arms. Ótimo
edif. c/ lazer total .

APTO 2 DTS 1 GAR 68M² AU
R$370 MIL

APTO 2 DTS ESCRT. GAR
R$478 MIL

Prox. Metrô, maravihoso, liv. 2
ambs, terraço, Coz. Planejada, rico
em arms, lindo edif. c/ lazer.

V. CLEMENTINO

APTO 2 DTS STE GAR
R$588 MIL

APTO 3 DTS GAR
R$565 MIL

SOBRADO 140M² AÚ
R$700 MIL

S. JUDAS

APTO 2 DTS
R$ 430 MIL

APTO 3 DTS STE GAR 95M² AÚ
R$ 740 MIL

Apto 2 dts, liv. 2 ambs, rico
em arms, 2 grs, A 5 min metrô.
Ótimo edifício.

2 dts, 2 grs, edícula, 129m² aú,
ótimo estado conserv.
Rua tranquila, excelente negócio.

CASA TÉRREA
R$ 520 MIL

Local espetacular, liv. 2 ambs ,
terraço gourmet, Rico em arms,
maravilhoso, edifício belíssimo
c/ lazer.

APTO 3 DTS STE 2 GARS 225M² AU
R$678 MIL
Belíssimo , prox. Ao metrô Sta Cruz, liv.
2 ambs , terr. Coz. Equipada , edifício
magnífico c/ lazer total .

APTO 3 DTS STE GAR 76 AÚ
R$688 MIL
Maravilhoso , rico em arms ,
terraço , andar alto. Edifício
super cobiçado .

PÇA DA ÁRVORE

MIRANDÓPOLIS

PÇA. ÁRVORE

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$750 MIL

COBERTURA DUPLÉX
R$ 800 MIL

SOBRADO

Excelente negócio, andar alto,
rico em arms,
Lazer. Fantástico.

Apto 3 dts suíte 2 grs , próx. Metrô
, liv. 2 ambs ,terraço Face norte,
vago, coz. planejada, prédio c/
lazer. Excelente negocio.

SAÚDE

PÇA DA ÁRVORE

V. CLEMENTINO

Próx metrô, semi novo, liv 2 ambs,
rico em arms,
Coz equipada, lazer total.

Junto ao metro, de cinema 3 stes
3 grs 170 m² ac. Acabamento de
alto luxo , não existe mais lindo .

SOBRADO NOVO
R$980 MIL

MIRANDÓPOLIS

V. MARIANA/CHAC. INGLESA METRÔ STA CRUZ

APTO 2 DTS 2 GRS NOVO
R$600 MIL

Bem localizado, 3 dts, ste, 2 grs,
quintal, churrasq. Único.

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 980 MIL

SAÚDE

APTO 2 DTS 2 GRS
R$ 513 MIL

COBERTURA DUPLEX
R$1.050 MIL
No miolo do bairro , linda , indescritível
148 m² , 3 dts , ste, 2 grs, amplo terraço. Com vista maravilhosa, edif. Super
cobiçado.

3 dts, ste, gar, próx metrô, totalmente reformada, Linda cobertura, repleto arms, coz. Planejada,
local. nobre. Só mudar.

R$ 790 MIL

3 dts sendo 2 stes, 2 grs, sacada,
Rico em arms.

V. CLEMENTINO

APTO 4 DTS 2 STES 4 GRS
R$2.300 MIL

Prox. Parque Ibirapuera , 225 m²
úteis, luxo e requinte. Repleto de
arms , andar alto Edifício super
cobiçado.

V. CLEMENTINO

APTO 3 STES 3 GRS+DEP
NOVO - ALTO PADRÃO
Estuda permuta com imóvel de menor ou
maior valor da região, 165 m² de luxo e
requinte , edif. De cinema , com Parque
aquático.

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO
MIRANDÓPOLIS

V. CLEMENTINO

V. CLEMENTINO

APTO 2 DTS GAR
R$ 1.800

Ótimo apto, sala,
coz, banheiro,
a.s, dependências.

APTO 2 DTS GAR
R$1.500
Prox. ao metrô, melhor rua do bairro,
2 dts living 2 ambs , com arms ,
dep. De emp. 1 vaga.

APTO 3 DTS GAR 75 M² AU
R$1.900
Local espetacular , living 2 ambs
coz. Equipada, rico em arms.
Não deixe de conhecer .

V. CLEMENTINO

V. CLEMENTINO

CHÁC. INGLESA

Prox. Hosp SP. 110m2au. living.
terraço. coz. equip. Rico em arms.
Ótimo Edif. c/ lazer é só mudar!!

Colado ao colégio Rosário , 3 dts
, 1 ste living. Sala 2 ambs, coz.
planej., rico em arms , terraço c/
churr. , dep. emp.

APTO 03 DTS STE 2GRS
R$ 2.900

3 DTS STE 3 GRS
R$ 3.000

CRECI 017.070

APTO 3 STES 2 GRS
R$ 3.300

Sala ampla 3 ambs, var, lav,
rico em arms, Dep empr, dep gar,
lazer completo.

METRÔ STA CRUZ

APTO 2 DTS GAR 70 M² AÚ
R$2.000

Prox. Shopping liv. 2 ambs,
coz. Equipada, rico em arms,
andar alto, venha conhecer.

V. CLEMENTINO

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 3.500,00

Ótima loc. no bairro, liv amplo
com terraço, copa, coz.
Andar alto, lazer total, lindo.

SAÚDE

V. CLEMENTINO

Apto amplo, sala, coz.
com arms. Fácil acesso
a grandes avenidas.

Ótimo sobrado com Fácil
acesso ao Parque Ibirapuera
com 2 dormitórios , sala ,
1 vaga de garagem .

V. CLEMENTINO

ALTO IPIRANGA

SOBRADO 2 DTS GAR
R$2.300

APTO 3 DTS GAR
R$ 2.200

APTO 3 DTS 2 STES 3 GRS
R$ 4.800

Ótimo apto, 123m² aú, próx ao
Parque do
Ibirapuera, lazer total.

V. MARIANA

APTO 3 DTS GAR 100M² AÚ
R$2.800

Prox. Pque Ibirapuera Liv.
2 ambs Coz. equip. , rico em
arms , lazer completo.

V. MARIANA

SALAS COMERCIAIS
R$ 1.300

Salas comerciais, em torno
de 40m² aú. Prédio novo,
excelente localização.

SALA COMERCIAL
R$ 1.800

Ao lado metrô Sta Cruz,
48m² aú, gar, WC.

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

5583-0021
5581-3323
www.geraldoalvesimoveis.com

&
APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 230 MIL

SOBRADO - AV. DR.
RICARDO JAFET
R$ 340 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 400 MIL

TÉRREA + SALÃO
V.BRAS. MACHADO
R$ 450 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 250 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 365 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 425 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

Boa localização da rua Dr.
Ótima localização da Av.Dr.
Reformado, ótimo acabto.,
2 dormitórios, wc social, living,
Nicolau Alberto Defina, vago,
Ricardo Jafet, ótimo para fins
ótimo local da R. Vigário
cozinha c/ AE, lavanderia,
AU = 65 m², c/ 2 dormitórios, comerciais,terreno 4,20 x 18,80
Albernaz, AU = 63 m², c/ 2
wc p/empreg., garagem p/ 2
wc social, amplo living p/ 2
mts., construção de 85 m², c/ dorms, wc social, liv. p/ 2 amb.
carros, na frente mais um sala
amb., cozinha, lavanderia, qto. e 2 dorm., wc social, sala, coz.,
c/ sacada, cozinha americana
wc p/ empregada, s/ garagem - dep. Empreg., gar. p/1 carro - planejada e fogão embut., gar.p/ c/ 4 x 4 mts., ótimo p/ diversas
REF.: 14.292
REF.: 15.571
1 carro - REF.: 15.240
finalidades - REF.: 15.430

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

Excelente área útil de 75 m²,
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha c/ AE,
lavanderia, dependências p/
empreg., garagem p/ 1 carro REF.: 14.323

Ótimo acabamento, garagem
p/ 2 carros, c/ 2 dormitórios,
suíte, wc social, living p/ 2
amb. c/ sacada, cozinha americana c/ AE, despensa, prédio
c/ lazer - REF.: 15.148

APTO
CAMBUCI
R$ 270 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 370 MIL

APTO
METRÔ SAÚDE
R$ 429 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.
SACOMÃ
R$ 280 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$ 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 C/ 2
TERRENO
CASAS - BQ. SAÚDE V. BRAS. MACHADO
R$ 550 MIL
R$ 598 MIL

Boa localização do bairro,
Ótimo local da Av. Bq. da
Terreno plano, medindo 9,65
Saúde, terreno medindo aprox.
trav. da rua Pedrália, c/ 2
x 34 x 34,70 x 4,65 mts.,
10
x
22
mts.,
uma
casa
c/
2
dormitórios, wc social, sala p/ 2
totalizando 300 m², ótima
dorm., sala, coz., wc, 1 vaga,
ambientes, cozinha, despensa,
localização da rua Cônego José
e outra c/ 1 dorm., sala, coz.,
lavanderia, garagem p/ 1 carro - wc, ótimo p/ fins comerciais, ou Norberto, ótimo para diversas
REF.: 15.477
renda - REF.: 15.345
finalidades - REF.: 15.380

TÉRREA
V. BRASILINA
450 MIL

Próx. a rua do Boqueirão, vago,
Ótimo local da Av. Miguel
Reformada, boa localização
c/ 2 dormitórios c/ AE, wc
Estéfano, a 800 mts. do metrô,
do bairro, c/ 1 dorm., sala,
social, living p/ 2 amb., cozinha c/2 dormitórios, wc social, living cozinha, wc social, lavanderia,
c/ AE, lavanderia, garagem
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha,
quarto e wc p/ empregada,
p/ 1 carro, área útil de 58m²,
wc p/ empregada, garagem p/1 garagem p/ 2 carros, terreno 6 x
condomínio somente
carro, AU = 59 m², cond. R$
20 mts., construção de 85 m² R$ 350,00 - REF.: 15.130
500,00 - REF.: 15.348
REF.: 15.350

SOBRADO EM VILA
SOBRADO COND.
V. BRAS. MACHADO FECHADO - BQ. SAÚDE
R$ 430 MIL
R$ 370 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 500 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 480 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 570 MIL

SOBRADO - METRÔ
ALTO DO IPIRANGA
R$ 600 MIL

SOBRADO
V. MORAES
R$ 585 MIL

PRÉDIO COML
BQ. SAÚDE
R$ 650 MIL

Impecável, terreno 5 x 26 mts., Excel. localização, a 450m do
Metrô A. do Ipiranga, terreno
AC = 140m², c/ 2 amplos
dorm. c/ AE, peq. Escritório, wc 153 m², constr. 130 m², vago,
2 dorm., wc social, liv, lavabo,
social, amplo living, lav, coz. c/
copa, coz, despensa, lavand,
AE, dep. p/ emp., qto. despejo, amplo quarto e wc p/ emp., gar.
gar. p/ 2 carros - REF.: 15.151
p/ 2 carros - REF.: 15.374

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 750 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 850 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 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

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 869 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.300 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

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 770 MIL

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO
R$ 880 MIL

COBERTURA DUPLEX
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 790 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 880 MIL

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.700 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

- 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

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 terraçoREF.: 15.483

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

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

Ótimo condomínio,
c/ 2 dormitórios, wc social,
sala, lavabo, cozinha,
lavanderia, garagem p/
2 carros, área útil de 73 m² REF.: 15.544

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

Reformado, ótimo acabamento,
amplo quintal c/ ótima área
gourmet, c/ 3 dormitórios, wc
social, living, lavabo, copa,
cozinha planejada, garagem p/
2 carros - REF.: 15.474

Ótimo local da Av. Bq. da
Saúde, frente p/ duas ruas,
AT = 212 m², AC = 500
m², ótimo p/ fins comerciais
ou renda, c/ 3 pavimentos c/
diversos salões, wc´s, salas,
coz., garagem - REF.: 14.150

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.: 14.644

Terreno plano c/ 10 x 25 mts.,
const. 160m², c/ 3 dorm. c/
AE, wc sovial, amplo living p/ 2
amb., coz. c/ AE, amplo qto. p/
empreg c/ wc, quintal, jardim,
gar. p/ 2 carros - REF.: 15.114

Terreno 389 m², construção
275 m², ótimo p/ moradia ou
finanlidades comerciais, c/ 3
dorm., living p/ 2 amb., lavabo,
dep. empreg., depósito, edícula
c/ 2 dorm. e wc, gar. p/ 5
carros- REF.: 15.419

APTO. - METRÔ
PÇA. ÁRVORE
R$ 328 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 380 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 435 MIL

TÉRREA
V.BRAS. MACHADO
R$ 490 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 590 MIL

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 690 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 795 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 920 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

SOBRADO
ÁGUA FUNDA
R$ 445 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 495 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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 328 MIL

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 399 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

Ótima oferta, ótimo local da
rua Conde Vicente de Azevedo,
vago, c/ 2 dormitórios, wc
social, sala, cozinha, lavabo
completo, lavanderia, garagem
p/ 1 carro, estuda propostas REF.: 15.492

Boa localização do bairro,
Reformado, impecável, c/ 2
terreno 6,30 x 24 mts,
dormitórios, suíte, wc social,
construção 88 m², c/ 2
living, lavabo, cozinha c/ AE,
dormitórios, wc social, living,
churrasqueira, s/ gar, ótima
cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/
localização, bom também p/
empreg., garagem p/ 2 carros fins comerciais - REF.: 15.101
REF.: 15.430

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

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

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

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

Ótima localizada da rua
Terreno 5 x 43 mts., construção
245 m², c/ 3 suítes c/ AE,
Prisciliana Duarte, terreno
closet,
living p/ 2 amb., lavabo,
plano, medindo aprox. 10 x
copa, cozinha c/ AE, qto. e wc
35 mts, c/ casa antiga de 220 m² p/ empreg., amplo quintal c/
de construção, ótimo para reforma churrasq., garagem p/ 4 carros
ou construção - REF.: 15.067
- REF.: 15.517

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

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

Semi-novo, acabto. de alto
padrão, terreno 10 x 30 mts.,
constr. 225 m², c/ 3 suítes,
living p/ 3 amb., lavabo,
cozinha conjugada c/ espaço
gourmet, quintal gramado, gar.
p/ 3 carros - REF.: 15.555

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

PÁG.
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Onix Imóveis

TERRENO C/CASA
SOBRADO MODERNO
LINDA TÉRREA/ CIDADE
TÉRREA R$ 800 MIL
R$ 700 MIL
VARGAS SÓ R$ 980 MIL/
Òtimo terreno 10 x 50, plano, Semi-novo, prox. Metrô JabaquaNÃO TEM MELHOR!
com casa térrea antiga com ra, c/ 3 dorms, ste, arm, terraço,
Òtima OPORTUNIDADE,
próx. Metrô Jabaquara com
4 dormitórios com armários,
suíte, armário embutido, sala
3 ambientes, copa e cozinha
ampla com armários, vagas
para mais de 7 autos, escritório, terraço. O melhor custo
benefício . REF.: 83-1368

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

BELA CASA TÉRREA
R$ 600 MIL
METRÔ JABAQUARA

SÓ R$ 480 MIL
SOBRADOS
“NOVOS”
JABAQUARA

3 dormitórios sala, cozinha , sala c/ 2 ambs c/ estante e vista p/
quintal, edícula, varias vagas qtal, coz. planej, lav, AS coberta e
Imóvel de qualidade
de garagem, oportunidade de 2 vgs gar. cobertas c/ portão aut.
com 2 suítes, sacada wall, ótiinvestimento!. REF:02-3397.
VAGO, REF.: 01-3383
ma sala 2 ambientes com piso
em porcelanato, linda escada
SOBRADO NOVO- METRÔ PARA COMERCIO OU
V. GUARANI R$ 670 MIL RESIDENCIA R$ 340 MIL em granito, lavabo, cozinha,
3 dorms, suíte, lav, sala 2 ambs, Muito bom para investimento, quintal e 2 vagas de garagem.
Bonito imóvel, pronto
3 salões comerciais e 3
ótima coz, sacada, qtal, 4 vagas
para morar. Venha morar
de automóvel, excel. acabto em moradias sobreloja, terreno c/
no NOVO! Estuda troca
porcelanato, instalação aquec. 200m² e AC de 234m². Otimo
por apto na região.
Solar, portão auto, sistema de para renda e com ótimo custo
REF.: 12-3356
benefício!. Ref 01-3382
câmeras. Ref.: 02-3411

5588-3366/3453-7370

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

Bairro residencial, casa aconchegante, 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

EXCELENTE SOBRADO
APTO “REFORMADO”
V. GUARANI R$ 850 MIL JABAQUARA R$ 480 MIL

3 suítes,sala grande, coz.
03 dormitórios, suíte, todos
planejada, repleto de arms,
com Armários,sala c/ sacada
escritório, lav, qtal c/ churr, 200 com vista para o Parque do
m2 de AU,2 vgs de automóvel, Estado, cozinha planejada,
belíssimo acabamento em rua todo REFORMADO, vaga de
tranquila. REF.: 93-3124
gar. e lazer. REF.: 01-3175

PTO PAULISTA
EXCELENTE
CASA TÉRREA

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

SOBRADO VILA GUARANI APTO PROX. AO METRÔ
3 DORMS C/ STE R$ 830 MIL
R$ 390 MIL
A 400m do Metrô Jabaquara c/ 3

dorms, ste, c/ arms, coz, sala 2 5 minutos a pé, com 2 dorms,
ambs, isolado, lavabo, 4 vgs de sala 2 ambs, coz, condominio
gar, terreno com mais de 400m2,
com lazer total e vaga de
qtal, quarto e wc emp. e salão
garagem. REF.: 10-3307
grande. REF.:83-3300

CASA TÉRREA – VILA STA LINDO APTO R$ 360 MIL
REFORMADO
CATARINA R$ 450 MIL

2 dormitórios, sala de estar,
Terreno de 750m2, casa com 3
jantar, cozinha, quarto de
dorms , sala , copa, cozinha, empregada, lavanderia, quintal
lavand, 7 vaga de gar. Aceita , 6 vagas de garagem , terreno
imóvel casa ou apto. Otima
de 10 x 25. Oportunidade .
oportunidade. Ref 01- 2622
REF.: 01-1181

ÓTIMO SOBRADO
VILA GUARANI
R$ 500 MIL - METRÔ

APTO JABAQUARA
R$ 420 MIL

Próx. metrô, EXCELENTE
Todo reformado, à 5 min.
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SUDo Metrô, 2 dormitórios com
Bem próx. Metrô. Toda
armários, sala 2 ambientes, reformada inclusive hidraulica ÍTE, repleto de arms, sala c/
cozinha com armários, 60 m2 e eletrica c/ 3 dorms , arms, sacada, coz. americana c/ ae ,
úteis e vaga livre, Visite hoje! sala, coz, 2 banh. e vaga de cond. R$ 420,00, e 1 garagem
para auto. REF.: 10-3318
REF.: 04-3229
gar. REF.: 83-3303

SOBRADO VILA GUARANI APTO - 10 MINUTOS A PÉ APTO 3 DORMS METRÔ CASA TÉRREA PRÓX.
APTO EXCELENTE
APTO METRÔ
SOBRADO METRÔ S.JUDAS APTO PÇA ÁRVORE NOVO,
EXCELENTE PTO
SOBRADO R$ 650 MIL
R$ 560MIL
PROX. MIGUEL STEFANO CONCEIÇÂO - R$ 730 MIL BELISSÍMO R$ 970 MIL PAULISTA R$ 690 MIL JABAQUARA R$ 685 MIL
JABAQUARA
DO METRÔ - R$ 360 MIL JABAQUARA R$ 400 MIL METRÔ CONCEIÇÃO/
3
dorms,
sendo
uma
suíte,
Px.
Metrô
Jabaquara,
c/
3
dorms,
REFORMADO,
com
3
dorms
3
dorms
c/arms,
sacada,
sala
p/
3
Dorms.
Suite
c/
armários,
sala
3
dormitórios,
suíte,
sala
2
2 dormitórios com terraço,
JABAQUARA
–R$
800
MIL
R$ 350 MIL
3 dormitórios, suíte, sala 2
2 dormitórios, 1 suíte com
armarios, cozinha, sala 2 ambientes e garagem, lazer total,
todo muito novo, prédio recem
construído. REF.: 02-3363

2 ambs c/ sanca, coz. c/ arms, 2 ambs. Sacada gourmet fecha- ambientes c/ sacada , cozinha,
3 banhs, 2 vgs. gar, depósito, da em vidro, lavabo, cozinha c/ dependencia de empregada
portão auto, 190m2 de AC. Òtima armários, aquecimento, 2 vagas e area de serviço, 3 vagas de
localiz, ac. apto 1 ou 2 dorms.
c/ depósito, lazer completo,
garagem, lazer etc . Ótima
px. Metrô! REF.: 02-3403
oportunidade! - 02-3428
oportunidade! REF.:01-2975

APTO 10 MIN. DO METRÔ
CASA TÉRREA
APTO METRÔ CONCEIÇÃO
JABAQUARA R$ 270 MIL V. GUARANI R$ 420 MIL
R$ 450 MIL
2 dormitórios com armarios,
2 dormitórios, sala, cozinha,
Belíssimo apto com 2 dorsala para 2 ambs, coz. com lavanderia e 3 vagas de gara- mitórios, sala 2 ambientes,
armarios, banheiro, garagem,
63m2 de AU, cond. R$ 486,00, gem. Ótimo terreno muito bem cozinha, lavanderia , banheiros, bem arejado, vaga de
piscina, churrasqueira,quadra localizado, oportunidade para
investimento. REF.: 02-2963
garagem. Ref .:01-3328
etc. REF.: 02-3418

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

c/ arms, sala 2 ambs,cozinha
com Armários, lavanderia,
ensolarado, lazer completo e
garagem para 2 autos. Òtimo
custo benefício. REF.:71-3072

sala 2 ambientes com sacada, 3 dorms, sala, coz, banh, quin- sala de visitas, sala de jantar,
sacada, sala 2 ambs, copa, coz,
qtal c/ churr, salão de festa, ambs, cozinha com armários, cozinha com armários, lazer
lavabo, cozinha, garagem
tal, 5 vagas de carro, ótimo
condomínio
baixo,
vaga
de
com piscina, play ground,
entrada lateral, 2 vgs gar, terreno
terreno de 10x30.Nos fundos coberta para 4 autos e mais
(5,15x30), bem localizado, ótimo garagem, playground, salão de salão de festas etc. Oportuni- sobrado de 2 dorm., fachada
2 salas e quintal. Otimo
dade única. REF.: 07-3184
festas. REF.: 72-3066
investimento! REF.:12-3158
investimento. REF.:12-3350
com jardim. Ref 83-3071

BELÍSSIMO APTO
APTO VILA GUARANI/ SOBRADO VENDA RÁPIDA APTO – BOCA DO METRÔ APTO METRÔ CONCEIÇÃO
APTO BELÍSSIMO
R$ 400 MIL V. GUARANI/ CONCEIÇÃO R$ 850 MIL AGORA SÓ R$ 500 MIL CONCEIÇÃO R$ 330 MIL
R$ 330 MIL
PRÓX. METRÔ R$ 1.000 MIL
METRÔ JABAQUARA EXCEL. NEGÓCIO ! 3 DORMS,
Com 3 dorms c/ arms, ótima 5 minutos a pé do metrô 1 dorm. Localização privilegiada, 2 aptos
JABAQUARA
sendo 1 suíte, c/ arms, sala c/
c/ arms, sala, coz. c/ arms, vaga
de gar, c/ lazer completo, otima
localização, opção de deixar
todos os móveis, oportunidade.
REF.: 83-3294

por andar, vista maravilhosa, com
3 dorms, suíte, sala 2 ambs c/ sacada, coz. planej, 2 vagas de gar,
cond. completo c/ piscina, salão
de jogos, festas etc. REF:12-3333

CASA TÉRREA
COBERTURA DUPLEX C/ 5 EXCELENTE APTO METRÔ SOBRADO CID. VARGAS/ APTO OPORTUNIDADE
PRÓX. METRÔ
VAGAS SÓ R$ 1.100 MIL CONCEIÇÃO R$ 520 MIL JABAQUARA - R$ 490 MIL SÓ $ 280 MIL PX. METRÔ
Terreno com 13 de frente e JABAQUARA R$ 890 MIL Vista panorâmica p/ o parque, Próx. Metrô, 2 dorms, suíte, sala Excelente local, próx. ao Metrô 2 dorms, sala, coz, vaga
Proximo a igreja de S. Judas, Novíssimo c/ ótimo acabto, 3 Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
dorms, ste c/ sacada, coz, sala 1 suíte, terraço, copa/cozinha 480 m2 , 3 DORMITÓRIOS,
CIDADE VARGAS ,frente p/ 5 vagas demarcadas, 3 dorms, 2 ambs, sacada, coz, lavand, gar, c/ 2 dorms, ótima sala, copa, de gar, muito bem localicom casa antiga no local,
com armários, jardim de
2 ambs c/ piso porcelanato, lav,
SALA, cozi, lavanderia , quin- duas ruas com 4 dormitórios, suíte, sala 2 ambs, sl. jantar, es- cond. baixo. Oportunidade, boa banheiros, quintal, lavanderia zado. Cond. baixo. Òtimo
área de 408 m2, muito bem
inverno,
lavabo,
quintal
com
qtal c/ AS c/ cobertura, 2 vgs
tal, edícula , piscina e 5 vagas sala ampla , cozinha, depen- critório, coz, terraço com churr, localização próx. comércio local, e edícula, vagade gar. c/ portão
negócio e investimento
localizado, para investimento. gar. Estuda permuta só por
churrasqueira, 4 vagas de
de garagem. Localização
dencia para emp. e 4 vagas lazer c/ piscina, quadra,143 m2 padaria, quitanda, mercadinho, auto. ÓTIMO INVESTIMENTO
Ref 02- 3416
garagem.Ref.: 15-2959
esta semana. REF.: 01-3390
privilegiada. REF.: 41-3038
OU RENDA! REF.: 06-3267 p/ locação!. REF.: 06-3253
de garagem. REF 01-2750 úteis. Px. Metrô. REF.: 21-3186 papelaria etc. REF.: 04-3199

CASA TÉRREA PARA
R$ 375 MIL V. GUARANI

Ótimo apartamento com 2
c/ fech/ em vidro, coz. pladormitórios, suíte com closet, sacada
nejada, porcelanato, andar alto, 2
sala 2 ambs com sacada, coz. vgs gar, 97m2 úteis, lazer total c/ 2
c/ armários, área de serviço e piscinas/ coberta, play, academia, salão etc. REF.: 11-3125
vaga de gar. REF.: 73-2548

3 dormitórios, suíte, sala
2 ambs , cozinha, area de
serviço e garagem para 4
vagas. OPORTUNIDADE.
REF.:04-3222

sala, cozinha com armários,
box blindex, area de serviço,
condomínio de R$ 220,00.
Oportunidade. Ao lado do prédio do ITAÙ. REF.: 04-3219

SOBRADO 3 DORMS
CASA TÉRREA – CIDADE
TERRENO – R$1.200 MIL SOBRADO NOVO METRÔ
JABAQUARA R$ 580 MIL JABAQUARA R$ 550 MIL VARGAS R$ 980 MIL
SÃO JUDAS/METRO

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

FONE: 3479-0801
PLANTÃO 24HS.
9 9488-3594
www.ntimoveisconsultoria.com.br
RUA HUMBERTO I, 408
VILA MARIANA

APTO SAÚDE PX. METRÔ,
PRONTO P/ MORAR!

2 dorms, sala 2 ambs c/ sac,
copa/cozinha, 2 banhs. lavand.,
lazer total, 1 vaga demarcada.
R$ 450 MIL + COND.
R$ 575,00 + IPTU R$ 79,00
CASA METRÔ PÇA ÁRVORE

2 dorms.Sala 2 ambs.
c/ edícula 1 vaga.
R$ 550 mil

APTO DUPLEX
VILA MARIANA 170 M2 AU
REFORMADO
Parte superior, 3 dorms, 1 ste
master, 2 banhs. e escrit, parte
baixo: 2 salas, 2 banhs, coz. e
copa, repleto arms, 2 vgs.
R$ 670 MIL + cond. R$ 1.300,00

APTO METRÔ SAÚDE
2 dormitórios, sala 2 ambientes
com sacada, repleto de armários,
dependência de empregada,
1 vaga, lazer.

APTO APTO
PRAÇAPARAÍSO
DA ÁRVORE
2
REFORMADO
70 M
AU
PRÓX.
METRÔ - AU
130M²
2 3dorms.
sala 2(1ambs.
sacada,
dormitórios
suite), c/repleto
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer,
de armários, sacada cozinha
R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00
planejada, sala 2 ambientes,
uma vaga. R$ 530 mil

APTO SANTA CRUZ
PX. METRÔ 130 M2
3 dorms 1 suite repleto de
armários sala 2 ambs.
R$ 550 mil

APTO VILA MARIANA
PX. METRÔ STA CRUZ
3 dorms. repleto de ármários
cozinha planejada
100 m2 au excelente estado!
R$ 490 MIL + COND. R$ 700,00

APTO PÇA ÁRVORE
100M² AU, PROXIMO METRÔ
3 dorms. (1 suite), sala 2 ambs.
c/ varanda, 2 vagas, reformado,
prédio padrão c/ lazer.
R$ 550 MIL

KITNET METRÔ SÃO JOAQUIM
40M² AU
Reformado, excelente
local. R$ 220 mil Condomínio R$ 190,00

APTO PARAÍSO 100 M2 AU
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
3 dorms 1 suite sala
2 ambs. c/sacada, dep.
empregada, lazer
R$ 800 MIL + COND. R$900,00

APTO SAÚDE
A 1 QUADRA DO METRÔ
2 dorms, escritório, sala 2 ambs.
c/ sacada, repleto de
ármarios, lazer total, reformado.
R$ 400 MIL + COND. R$ 580,00

APTO METRÔ VILA MARIANA
60M2 AU - REFORMADO
2 dorms, sala 2 ambs. c/ sacada,
1 vaga, prédio c/ lazer.
R$ 540 mil - cond. R$ 650,00

APTO METRÔ ANA ROSA
75M² AU
2 dormitórios, sala 2 ambientes,
2 banheiros, dep. emp. c/ WC,
1 vaga. R$ 380 mil

APTO VILA MARIANA
115 M2 PX. METRÔ
3 dorms. Sala 2 ambs. Repleto
de armários Dep. Empregada,
1 vaga. R$ 600 MIL
+ COND. R$ 340,00

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 local. Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

LOCAÇÃO LOCAÇÃO
APTO METRÔ
JABAQUARA
1 dorm s/ vaga
R$1.000,00

APTO PARAÍSO 100 M2 AU
PRÓX. SHOP. PAULISTA

2 dorms. sala 2 ambs. 1 vaga,
dep. empregada 2 banhs.
ALUGUEL R$ 2.100,00 +
COND. R$ 700,00
APTO PRAÇA DA ÁRVORE

1 dormitório, sala 2 ambientes,
1 vaga. R$ 1.300,00
+ R$ 500,00
APTO METRÔ SÃO JOAQUIM

3 dorms, 2 banhs, sala 2 ambs.
c/ sacada, coz. repleto de arms,
1 vaga demarc, prédio padrão
portaria 24horas, circuito fechado.
R$ 1.300, + cond. R$ 700,00

- VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS -

CRECI 9054

PLANALTO IMÓVEIS
AV. JABAQUARA, 2620

2276-4020
2276-7676
99169-6819
E-MAIL:
norairzampieri@gmail.com

APTO. MIRANDÓPOLIS
200 MTS. DO METRÔ
PÇA DA ÁRVORE R$ 350 MIL
1 DORM.SALA, COZINHA,
BANHEIRO 1 VAGA.

SOBRADO SAÚDE VAGO
COMERCIAL/RESIDENCIAL
Reformado, 400 mts do metrô 3
dorms. banheiro sala em L Ótima
copa/cozinha quintal, churr. coberta
com banh. Portão automático preço
de ocasião aceito carro. R$ 850 mil

* LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO *

CONCEIÇÃO

VILA MASCOTE

Apartamento, 02 ds C/ AE, sala 2
ambientes c/ sacada, cozinha c/ AE,
quarto e banheiro de empregada e area de
serviço. Junto ao metro. R$ 1.600,00.

Apartamento, 2 ds c/ AE,
cozinha c/ AE, 2 banheiros, a.
serviço, despensa, 2 vagas. Lazer
Completo. R$ 1.600,00.

SAÚDE

VILA MARIANA

Apto duplex, 2 ds, 2 banhs, sala
Apartamento, 3 ds (suite), sala 2
ambientes, a. serv., quarto e banheiro para 02 ambs, varanda, gar. Lazer
de empreg., 01 vaga. Repleto de
Completo. Junto Hospital S. Paulo
armários. Junto ao metro. R$ 2.100,00. e Metrô Santa Cruz. R$ 2.300,00.
* VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA *

CONCEIÇÃO

02 dorms c/ AE, living c/ sacada, coz. c/ AE, AS, quarto e banheiro de
empregada, garagem. 76 m2 a. útil. Junto ao metro. R$ 560 mil.

APTO SAÚDE 300 MTS DO
METRÔ VAGO – REFORMADO

APTO SAÚDE LINDO!
100 MTS A.ÚTEIS

2 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro social
completo, sem vaga.
Ocasião - R$ 350 mil

3 Dormitórios, suíte c/ armários,
Sala 2 ambientes.
Bom terraço 2 vagas.
Ocasião R$ 680 mil

1 dormitório, sala 2 ambientes,
banheiro, cozinha,
área de serviço, 1 vaga
FONeS: 9.9191-3770

APArtAmeNtO PçA
árvOre – r$ 330 miL
1 dormitórios, sala 2 ambientes
com terraço, banheiro,
área serviço, 1 vaga

trAtAr: ceL. 99169-6819

JABAQUArA
BOA cASA tÉrreA
2 DOrm r$ 270 miL

6x20/1 vaga/corredor/lavanderia
Rua Esmeralda Monteiro, 303

DIVERSOS
ATENÇÃO PET SHOPS
Guias, coleiras e adaptadores para cinto de segurança.
Diversas cores. Fabricação própria. Atacado evarejo.
Solicite sem compromisso imagens dos produtos.
Whatsap 11-98566-6210 e-mail: carlosdiniz@ig.com.br

veNDO
2 FreeZerS
cOm tAmPA
De viDrO
GeLOPAr.
r$ 1.650 cADA

PrEciSa-SE DE
maNicUrE

PARA REGIÃO DA SAÚDE,
PRÓX. AV. DO CURSINO

FoNE: 2387-5005

FONeS: 2276-5241
9 9209-3099 whAtSAPP

410 liTroS braNco.
8 mESES DE USo,
PErFEiTo ESTaDo

PrEciSa-SE DE
ViDracEiro

SOBrADOS NOvOS JUNtO
AO metrÔ JABAQUArA

trAtAr c/ ANtONiO
ceL. 981636618

FoNE: 2737-2377
98577-1080 c/ lEoNarDo

3 dorms. sendo 1 ste, sacada, lavabo,
coz. + 1 banh, sala 2 ambs, 3 vagas.
Plantão no local. Aceito permuta, estudo
proposta e financiamento. R$ 620 mil
FONe: 3895-5741
9 9312-3507 whAtSAPP
95604-5815 vivO

locação
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

COZINHA S/ VAGA R$ 330 MIL

CLASSIFICADOS

FONES: 2276-3539 2577-8954

APtO PçA árvOre
r$ 330 miL

2 DORMITÓRIOS BANH. SALA,

APTO 100 MTS
METRÔ CONCEIÇÃO
2 dorms. sala, coz. banh. repleto
de armários s/ garage, fino
acabto. Condomínio baixo,
ocasião, inédita R$ 240 MIL

SOBRADO PLANALTO
SOBRADOS NOVOS
CASA TÉRREA V. GUARANI
SOBRADO CIDADE LEONOR
PTA COML/RES. VAGO
9
X 33 - CONSTRUÇÃO DE 1ª
VILA
GUARANI
2
vago 2 Amplos dorms c/ arms,
REFORMADO 250M AU PX.
3 Dormitórios com armários 1 suite
AV. JABAQUARA X IRERÊ: 500MTS METRÔ CONCEIÇÃO ótima sala boa cozinha quarto c/ wc
sala copa/cozinha, 4 vagas. jd. nos
Altos: 4 salas 2 banhs - Baixos:
empreg.2 Vagas fino acabamento 2 Suites sala copa/cozinha
fundos e quintal edícula grande c/
3 salas 2 banhs. 3 Vagas. Fino
R$550 mil aceito carro
suite, ampla cozinha. R$ 850 mil
quintal 2 vagas R$ 615 mil
acabto - Ocasião R$ 1.550 mil

SEVERINO CRECI-2447

VENDa

APTO SÃO JUDAS
200 MTS METRÔ
VAGO REFORMADO

oração DE
São coSmE E São Damião

Oh! São Cosme e Damião, vós que
destes a vida pelos necessitados e
desamparados, vós que didicastes toda
vida ao bem. Vale-me neste instante
de provação, eu vos imploro. Ajudem-me a conseguir esta graça, em nome
do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Rezar com fé a oração, 3 Pai-Nossos,
3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º
dia mandar publicar e dar um presente
a uma criança carente. Com fé será
atendido. S.D.O.

oração a São loNGUiNHo

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

ANUBIS – COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Torna público que requereu na CETESB a Renovação
de Licença de Operação para Comércio Varejista
de Combustíveis para Veículos Automotores.
À Avenida Comendador Sant’Anna, nº 153 –
Capão Redondo – São Paulo/SP.
DEclaração DE EXTraVio
Comunico o extravio da
minha Carteira profissional
de Economista
CORECON/SP
José Renato de L.Cainelli

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

cONvOcAçÃO
ceNtrO eDUcAciONAL SeiS De JULhO

Convocamos para reunião no dia 21 de fevereiro
de 2017, em 1a convocação, as 19:30 horas e a
segunda as 20:00 horas com qualquer quórum
sito a Rua Maria Figueiredo 457, Paraiso, SP,
para deliberar conforme art. 38 do Estatuto Social
a Dissolução do Centro Educacional Seis de Julho.
Marco Antônio Marcucci - OAB 21436
EDiTal Para coNHEcimENTo DE EVENTUaiS iNTErESSaDoS Na liDE
COM PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Alteração do Regime
de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges, PROC. Nº 101954307.2016.8.26.0003. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo,
Dr. Ricardo Anders de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE que ANA CRISTINA
KONDA e FABIO BARBOSA DA SILVA movem uma ação de Alteração do Regime
de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges. Os autores são casados desde
12/12/2014, conforme certidão de casamento do Cartório do 21º Subdistrito da
Saúde, matrícula 115055 01 55 2014 2 00197 072 0058461 21, cujo regime é o
da Comunhão Parcial de Bens. Pretendem os autores a alteração de seu regime
de casamento para SEPARAÇÃO DE BENS, nos termo do artigo 1687 do Código
Civil. Para o conhecimento de eventuais interessados na lide, foi determinada
a expedição de edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do art. 734 do Código de Processo Civil, o qual,
por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de dezembro de 2016.
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• CINEMA

• ACONTECE

25 Anos do AA J
abaquara

O Grupo Jabaquara de
Alcoólicos Anônimos completa 25 anos. As reuniões são
diárias e com entrada franca,
voltada para quem tem problemas com a bebida e acontecem às segundas, quartas,
sextas-feiras e domingos às
19h; às terças, quintas-feiras
e sábados às 18h e também às
20h15; aos sábados e feriados
há também reuniões matinais,
às 10h e as reuniões abertas
à comunidade acontecem às
4ªs feiras e sábados às 18h. O
AA Jabaquara ﬁca naRua dos
Jornalistas, n° 201-A. Informações pelo telefone 3315-0040
no horário comercial

Oﬁcina de Graﬁte
na Vila Mariana

O Sesc Vila Mariana convida o público, para conhecer,
na prática, a arte do “Graﬁte”.
A oﬁcina irá acontecer na Praça de Eventos da unidade, no
dia 18 de fevereiro, sábado,
das 12h às 15h. As vagas são
limitadas e as inscrições deverão ser feitas na Central de
Atendimento da unidade.O
Sesc Vila Mariana ﬁca na Rua
Pelotas, 141. Informações:
5080-3000.

Teatrando no
Ibirapuera

De 18 de fevereiro a 09 de
abril, palhaços, malabaristas,
mágicos e outros personagens circenses e lúdicos ganham um espaço especial dentro do Shopping Ibirapuera
e animam a programação da
nova rodada do projeto cultural “Teatrando”. As apresentações acontecem todo sábado
e domingo, sempre às 15h.
No sábado será apresentado
o “Magicando” – Espetáculo
musical recheado com muita
interação, danças e efeitos
de ilusionismo e, no domingo,
“Peripécias - Palhaço Thuthuco” será o improvável anfitrião desta apresentação com
o melhor do universo circense.
Av. Ibirapuera, 3.103 – Moema.
Informações: 5095-2300

Nêga Duda no
Ipiranga

O grupo Samba de Roda
Nega Duda sobe ao palco do
Sesc Ipiranga neste sábado,
dia 18 de fevereiro, às 21h. A
atração é grátis. O SESC Ipiranga ﬁca na Rua Bom Pastor,
822. Informações: 3340-2000.
25 de janeiro de 2017, às 11h

• HORÓSCOPO

Acupuntura nas
mãos: curso

Marion Cotillard e Brad Pitt estão
em “Aliados”: suspense e emoção

Capoeira no Centro
Cultural Jabaquara

Nesse ﬁnal de semana que
tal aproveitar que teremos
“uma hora a mais”, com o
ﬁnal do horário de verão, e ir
curtir vendo uma das estreias
do cinema?
Entre as novidades estão
o terror “A Cura”, o segundo
ﬁlme da saga “John Wick - Um
Novo Dia Para Matar”, e “Aliados”, um suspense estrelando
Brad Pitt e Marion Cotillard.
Enquanto os dois primeiros
são classiﬁcados para 16 anos
“Aliados” é para maiores de
14 anos.
Em “A Cura” um ambicioso
executivo é enviado para os

O Centro de Estudos e Pesquisas Alegria de Viver dará
início à nova turma do curso
“Acupuntura nas mãos de
Koryo Sooji” em março. As aulas acontecem um sábado por
mês, das 10h às 12h e das 13h
às 18h e serão ministradaspelo
Prof. Alexandre Gameiro. As
vagas são limitadas. O Centro
de Estudos e Pesquisas Atitude de Viver conta também
com ambulatório de atendimento todos os sábados, das
9h às 12h. Fica no Largo Dona
Ana Rosa, 29- Cj.102. Mais
informações pelo telefone:
5083-8535, pelo site www.atitudedeviver.com.br ou e-mail:
atitudeviver@gmail.com.

O Centro Cultural Jabaquara oferece aulas de capoeira
com o Grupo Cativeiro, comandado pelo mestre Miguel
Machado. Os participantes
aprendem a jogar, tocar instrumentos e cantar as músicas
dessa arte brasileira. As aulas
acontecem às terças, quartas
e sextas, das 19h às 20h para
crianças, das 20h às 21h para
adultos nas terças e das 20h
às 22h nas quartas e sextas.
O Centro Cultural Jabaquara
ﬁca na Rua Arsênio Tavolieri,
45 - Jabaquara. Informações:
5011-2421.

Encontro Vegano
de Carnaval

Neste domingo, dia 19
de fevereiro, das 12h às
20h,acontece o Encontro Vegano de Carnaval, com muita
folia, gastronomia e informação. O Encontro começa às
10h, com sessões gratuitas
de yoga e meditação. Haverá
roda de djembe e dunun (tambores africanos) com o grupo
Badenhá Folí, que produz seus
instrumentos sem peles de
origem animal e com a mesma
sonoridade dos tambores tradicionais. O evento terá palestra do chef Pitchou Luambo,
do restaurante Congolinária.
Quem busca opções de leites
vegetais, também não pode
perder o workshop das nutricionistas Carolina Oliboni e
Dulcinea Cardoso. O Encontro
será na Associação Hokkaido
que ﬁca na R. Joaquim Távora,
605 – Vila Mariana (próx. metrô Ana Rosa). Programação e
informações: www.encontrovegano.com.br

Alpes Suíços para resgatar o
CEO de sua companhia de um
“Centro de Cura”, mas logo
descobre que o local não é
tão inofensivo quanto parece.
“John Wick - Um Novo Dia
Para Matar” traz novamente
Keanu Reeves interpretando
John, que é forçado a deixar
a aposentadoria mais uma vez
por causa de uma promessa
antiga e viaja para Roma, a
Cidade Eterna, com o objetivo
de ajudar um velho amigo a
derrubar uma organização internacional secreta, perigosa
e mortal de assassinos procurados em todo o mundo.

E o suspense romântico
estrelado por Brad Pitt e Marion Cotillard conta a história dos espiões Max Vatan
e Marianne Beausejour que
em uma missão para eliminar
um embaixador nazista em
Casablanca, no Marrocos se
apaixonam perdidamente e
decidem se casar. Os problemas começam anos depois,
com suspeitas sobre uma
conexão entre Marianne e
os alemães. Intrigado, Max
decide investigar o passado
da companheira e os dias de
felicidade do casal vão por
água abaixo.

• CARNAVAL

Casa das Rosas e Mac/Usp
tem programação alternativa

A Feambra (Federação de
Amigos de Museus do Brasil)
preparou uma programação
especial com atividades para o
período carnavalesco, dentro
de museus de alguns lugares
do País.
Na região, dois museus participam da empreitada e tem
programação interessante,
até mesmo para quem não é
exatamente fã da folia.
Mac
O Museu de Arte Contemporânea (MAC) convida para
a mostra de longa duração
“Visões da Arte no Acervo do
MAC USP 1900 – 2000”, que
abriga mais de 160 obras, consideradas as mais expressivas
do seu riquíssimo acervo, com
peças da primeira metade do
século XX e obras da segunda
metade do século XX. O visitante tem a oportunidade de
percorrer os últimos cento e

poucos anos da história da
arte. Esta exposição coletiva
apresenta as obras em conjuntos deﬁnidos pelas principais
escolas e movimentos artísticos deste período, dando destaque às suas crises e rupturas.
Outras informações no site
www.mac.usp.br/mac/
O Mac ﬁca na Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n, em
frente ao Parque do Ibirapuera
(antigo prédio do Detran)
Casa das Rosas
A Casa das Rosas preparou
o Carnaval e Literatura, no dia
23 de fevereiro, quinta-feira,
às 19h30, evocando a teoria crítica da carnavalização,
cujas bases foram lançadas
pelo pensador russo Mikhail
Bakhtin (1895-1975) em suas
obras Problemas da poética
de Dostoiévski e A cultura
popular na Idade Média e no
Renascimento. A conhecida

tradutora e professora de
russo e de teoria literária Aurora Bernardini abordará, em
sua palestra, o conceito que
pode ser entendido como um
modo de revelar o “mundo às
avessas”.
Outras informações em
www.casadasrosas.org.br/
index.php
A Casa das Rosas fica na
Avenida Paulista, 37
A Feambra tem o papel de
facilitar a abertura de associações de amigos dos museus,
prestando auxílio jurídico,
quando necessário e tirando dúvidas das pessoas que
querem montar associação.
Além disso, divulga as ações
dos museus, com o intuito de
despertar o interesse da sociedade, para que mais pessoas
sintam vontade de se apropriar desses espaços e, quem
sabe, formar associações.
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As matérias assinadas e/ou
em quadro caracterizam
artigos ou publicidade, e não
necessariamente expressam
a opinião deste jornal.

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

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

Impressão Gráfica OESP

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

Áries - 21/03 a 20/04
Converse sinceramente
com sua alma, seja transparente, pois nesse exercício o
ariano puriﬁcará seus motivos,
palavras e intenções. A puriﬁcação é essencial para receber
com alegria a irradiação das
informações cósmicas.
Touro - 21/04 a 20/05
Confie na lealdade, mas
não deixe de testá-la, só que
nesse caminho perigoso, o
taurino terá de lidar com suas
próprias sombras que, por
desconfiar, seriam capazes
de comprovar as suspeitas,
mesmo sendo inexistentes.
Gêmeos - 21/05 a 20/06
Apaixone-se pela ideia de
tornar sua vida o mais próxima possível do ideal, não abra
mão de sua felicidade, pois
ainda que sua alma se encontre estagnada por milhares
de obrigações, essa condição
deve tornar-se passageira.
Câncer - 21/06 a 21/07
Deﬁnitivamente, o canceriano precisa reinventar seu
caminho, e fazê-lo despindo-se
de pudores e temores, pois
até agora, por mais fortes que
esses sejam, não se provaram
reais. Real mesmo é a sua
presença entre o céu e a terra.
Leão - 22/07 a 22/08
É difícil perceber a ordem
que permanece inalterada por
trás da desordem dos acontecimentos próximos, mas é
depositando toda sua fé nela
que o leonino conseguirá superar a aparência desastrosa
que adquiriu o panorama.
Virgem - 23/08 a 22/09
Encontrar aquela veia de
paixão em seu coração, envolver-se incondicionalmente
com a vida, com alguma pessoa, com algum assunto, a
alma anseia por reavivar esse
contato pleno com a existência. Tudo é uma decisão.
Libra - 23/9 a 22/10
De vez em quando, o libriano experimenta a aproximação de seus ideais com a realidade, e reconhece a intensidade dessa vivência. A incerteza
se resolve na maneira com que
você inventará a preservação
dessa aproximação.
Escorpião - 23/10 a 22/11
É difícil controlar o impulso
de conversar a respeito do turbilhão emocional que toma a
alma, pois parece que assim a
coisa se esclareceria. Todavia,
conversar intimidades com
quem não saberia valorizá-las
só complicaria. Acalme-se.
Sagitário - 22/11 a 21/12
A nobreza dos objetivos
e conquistas se mede pela
quantidade de pessoas que
seus resultados beneficiam.
Cooperar, colaborar, criar harmonia nos relacionamentos,
tudo isso conduz a objetivos
nobres, que digniﬁcam as pessoas envolvidas.
Capricórnio - 22/12 a 20/01
Coordenar a palavra, o pensamento e a ação parece uma
tarefa fadada ao fracasso, mas
é isso mesmo que qualquer
ser humano empenhado na
conquista do sucesso deve
empreender. Faça o possível,
alinhe pensamento, palavra
e obra.
Aquário -21/01 a 19/02
Apaixone-se pelo ritmo
cotidiano, preste a maior atenção possível a esses assuntos
que, de tanto repetir-se, o
aquariano acabou desvalorizando. É nesse ritmo cotidiano
que se encontram as respostas, as soluções, e as sementes
de conquista também.
Peixes - 20/02 a 20/03
O pisciano precisa parar de
pedir ajuda antes de esgotar
tudo que poderia fazer com
seus próprios recursos. Isso é
uma atitude de duvidosa eﬁcácia, pois coloca a virtude de ajudar numa obrigação, dado ser
pedida antes de ser necessitada.

PÁG.
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•TRANSPORTES

Região do Paraíso ganha novo bicicletário
Andar de bicicleta pela
cidade, especialmente enquanto modal de transporte,
demanda toda uma infraestrutura de apoio. Saber onde
a bicicleta vai poder ﬁcar enquanto se trabalha, faz compras, estuda ou desenvolve
qualquer outra atividade é um
dos planejamentos essenciais.
Até para que a Bicicleta possa
servir ao usuário como um
dos meios usados - vai de bike
até o metrô, por exemplo,
para seguir dali ao trabalho.
No Plano de Mobilidade
Urbana para bicicleta apre-

•CARNAVAL

Plaza Sul
terá bailinho
de Carnaval
grátis e livre
Bailinhos alegres, com
muita cor, animação e marchinhas tradicionais. Quem
acha que este tempo já se foi,
terá uma boa notiícia: de 25 a
28 de fevereiro haverá uma
folia desse jeito, aberta a toda
a família.
Das 14h às 17h, um palco
será montado na Praça de
Alimentação do Shopping
Plaza Sul e uma banda ao vivo
vai garantir a animação com
marchinhas carnavalescas. A
atração será livre para todas
as idades e gratuita.
Paralelamente, haverá
desfile infantil de fantasias,
gincanas e maquiagem artística para as crianças.
Cada uma das atrações
têm regulamento próprio e
faixa etária deﬁnida. O regulamento está disponível no site
do empreendimento (www.
shoppingplazasul.com.br) e
no próprio local.
“Teremos desﬁle de fantasias e muitas outras atrações.
Queremos transformar o empreendimento em uma festa
divertida e animada para as
famílias. O local ideal para as
crianças curtirem o Carnaval
com segurança”, diz Ricardo
Santos, coordenador de Marketing do Shopping Plaza Sul,
convidando as crianças a irem
fantasiadas.
Nesses dias, o shopping
funcionará sábado, 25/02,
das 10 às 22 horas; domingo, 26/02, das 14 às 20 horas; segunda-feira, 27/02, das
10 às 22 horas; no feriado,
28/02, das 14 às 20 horas, e na
Quarta-feira de Cinzas, 01/03,
das 12 às 22 horas. A Praça
de Alimentação e a área de
lazer funcionarão das 10 às 23
horas – exceto na terça-feira
e na Quarta-feira de Cinzas,
quando estarão abertas das
12 às 23 horas.
O Shopping Plaza Sul ﬁca
na Praça Leonor Kauppa, 100,
Saúde. Telefone: 4003-7220

sentado pela Secretaria Municipal várias medidas estavam previstas, incluindo a
instalação de paraciclos - que
são suportes para a ﬁxação
de bicicletas já bem espalhados pela cidade, tanto
em áreas públicas quanto
privadas - e a criação de bicicletários, que são estacionamentos cobertos e com
maior número de vagas.
No sábado passado, 11,
um novo bicicletário foi instalado no Paraíso, bem perto da ciclovia da Paulista e

da região da Vila Mariana.
Localizado na Praça Maximus IV Sayegh, próxima à
esquina das ruas Correia Dias
e Cubatão, no Paraíso, Zona
Sul de São Paulo, o espaço
conta com 52 vagas e poderá
ser utilizado gratuitamente
de segunda a segunda, entre
4h e 1h.
Esse é o terceiro bicicletário inaugurado na cidade
em parceria com o Itaú Unibanco, que tem um termo de
cooperação com a Prefeitura.
Os outros dois ﬁcam no Lar-

go da Batata, em Pinheiros,
e na Praça dos Arcos, na Avenida Paulista. Ao todo, essas
três estruturas oferecem 199
vagas. Além deles, os ciclistas
contam na cidade com 28
bicicletários nos terminais de
ônibus e outros 29 instalados
nas estações do Metrô - um
deles no Jabaquara, com 225
vagas, e outro também na
estação Paraíso, mas com
apenas 10 vagas. e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
Nas marginais, estão sen-

do criados pontos de apoio
gratuitos aos ciclistas com
paraciclos, vestiário e chuveiro. Ciclistas serão cadastrados

para utilizarem os espaços.
E desde fevereiro de 2015,
já foram instalados 2.311 paraciclos pela cidade.

