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A Lei da Noite é o quarto 
longa metragem dirigido por 
Ben Affleck e acaba de estrear

Restaurante faz promoção com 
valor reduzido para balde de 
cervejas e rodízio de pizzas
Página 6

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

É possível zerar o “lixo” 
que vai para aterros?

A Vila Mariana é o dis-
trito campeão, na cidade 
de São Paulo, em recicla-
gem de materiais. Embora 
esta seja uma estatística 
positiva, que representa 
preocupação e envolvi-
mento do morador local 
com a questão da desti-
nação final do lixo urbano, 
ainda há duas situações 
a serem equacionadas. A 
primeira é que o número 
de moradores que en-
caminham seu lixo para 
a reciclagem precisa au-
mentar. E a segunda é que 
a população pode contri-

buir também para reduzir 
a quantidade de resíduos 
domésticos comuns, não 
só por meio da separa-
ção de tudo que pode ser 
reciclado - papel, vidro, 
metal e plástico - como 
também diminuindo o 
desperdício e reaprovei-
tando materiais. O aterro 
que atende a zona sul de 
São Paulo teve recente-
mente sua capacidade 
ampliada, com vida útil es-
timada em 10 anos. Mas, 
este número pode aumen-
tar com o engajamento 
da população Página 5

Dória faz 
visita surpresa 
à Vila Mariana

Foi  a  sét ima v is i ta 

surpresa oficial progra-

mada pelo gabinete do 

prefeito na cidade. De-

pois de um almoço no 

Secovi, que fica em Mi-

randópolis, Doria passou 

a tarde da última quarta-

-feira visitando a sede da 

Prefeitura Regional, uma 

Escola Municipal de Ini-

ciação Infantil e uma uni-

dade de saúde . Página 4

IMPOSTO DE RENDA 
2017 - NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA
• Alteração, Regularização e 
Encerramento de Empresas
• MEI - Micro Empreendedor Individual

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

 5015-6658
 96028-4343

O melhor sabor em sua casa! Box Executivo Pequeno +
2 Rolinhos Primavera + Bebida de Lata

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

PROMOÇÃO DE
COMBINADOS

R$ 19,90

5589-4638 / 5061-8165

Rua Caramuru, 890 - Praça da Árvore

Atendemos no Salão e Delivery

YAKISSOBA

ABERTO TODOS OS DIAS das 11h às 23h

FAÇA SEU PEDIDO
PELO NÚMERO!

Aceitamos
os Cartões:

COMBINADOS
GRANDES

R$ 32,90 Box Executivo
Grande +

Bebida 600ml +
1 Rolinho Doce

CARNE C/ BATATA
FRANGO XADREZ

CARNE C/ LEGUMES
CARNE C/ BRÓCOLIS
FRANGO A PASSARINHO
FRANGO C/ LEGUMES
CARNE C/ CEBOLA
LOMBO FRITO

CHOP SUEY
FRANGO GENGIBRE
FRANGO EMPANADO
LOMBO EMPANADO

Avião pega fogo em Congonhas
Um airbus 320 da La-

tam (antiga TAM) pegou 
fogo pouco antes de de-
colar, no Aeroporto de 
Congonhas, na última 
quarta-feira, 22. Os passa-

geiros tiveram que desem-
barcar, a pista foi fechada 
por duas horas e o que 
se seguiu foi transtornos 
na remarcação de voos 
durante toda a madruga-

da. Ainda não se sabe o 
motivo do incêndio, que 
atingiu uma das turbinas. 
O avião é do mesmo mo-
delo que, em 2007, atra-
vessou a pista da Aveni-

da Moreira Guimarães 
atingindo um prédio e 
matando 199 pessoas, 
naquele que foi o maior 
acidente aéreo da histó-
ria do Brasil. Página 10 
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Site gratuito ajuda quem quer 
diminuir consumo de álcool

•SAÚDE

redução média de 30% a 48% 
no consumo de álcool após 
seis semanas do início do uso 
do site. As vantagens deste 
tipo de intervenção são o fato 
de ser totalmente gratuito 
e de poder ser acessado 24 
horas por dia durante os sete 
dias da semana, com garantia 
de sigilo e anonimato.

Álcool
Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), es-
tima-se uma perda de 7,3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro em 2014 (cerca de 
R$ 372 bilhões) em decorrên-
cia de problemas relacionados 
ao álcool. Entram nessa conta 
os gastos do Sistema Único 
de Saúde (SUS) com o trata-
mento de doenças associadas 
ao uso de álcool e às perdas 
da capacidade de trabalho 
em decorrência de acidentes 
de trânsito provocados por 
motoristas alcoolizados, de-
semprego e afastamento do 
trabalho custeado pela Previ-
dência Social.

Saúde e Estética
Odontologia

Casas de Repouso

Cuidadores Terapia 
Alternativa

Casas de Repouso

Informações sobre anúncio?
Entre em contato pelo WhatsApp 98216-2837

O Carmaval é uma daque-
las épocas em que o consumo 
de bebida alcoólica aumenta 
consideravelmente. Calor, 
alegria, vontade de extra-
vasar... É difícil estabelecer 
explicações ou causas sim-
plistas para o consumo, mas 
é inegável que o álcool pode 
causar problemas  - e não só 
para o usuário, mas para toda 
sociedade já que pode levar a 
práticas violentas, acidentes 
e doenças.

E quando este uso abusivo 
se torna constante, o prolbe-
ma pode ser ainda mais da-
noso. Uma nova ferramente, 
desenvolvida na região, pode 
auxiliar pessoas em todo o 
país a se livrar do vício ou fre-
ar o consumo excessivo.

 Pesquisadores do Depar-
tamento de Psicobiologia da 
Escola Paulista de Medicina 
(EPM/Unifesp) desenvolve-
ram uma forma de interven-
ção inovadora para ajudar 
as pessoas a beber menos: a 
internet. O site www.beber-

menos.org.br foi desenvol-
vido com patrocínio da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) e está sendo testado 
simultaneamente no Brasil, 
Índia, México e Bielorrússia 
e sua eficácia vem sendo 
verifi cada.

O programa “Beberme-
nos” oferece diversas fer-
ramentas que ajudam as 
pessoas a parar ou reduzir o 
consumo de álcool. Por meio 
de um diário de consumo, o 
usuário do site percebe em 
quais os dias da semana e em 
quais situações ele perde o 
controle e bebe demais. Com 
essas informações, ele pode 
estabelecer metas semanais 
de consumo e receber e-mails 
de alerta para ajudá-lo a se 
lembrar delas, assim como a 
desenvolver estratégias para 
lidar com a vontade de beber 
e enfrentar situações de risco.

Desde seu lançamento, 
mais de seis mil pessoas já 
utilizaram o Bebermenos. Um 
estudo inicial detectou uma 

VAGAS LIMITADAS
Duração prevista: 8 Aulas

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

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

Duas palhaças encenam espetáculo 
infantil no Sesc Vila Mariana

•CULTURA

O Jardim do Imperador l 
com a Cia Pelo Cano  estreia 
dia  05 de março a 21 de maio, 
domingos, às 15h. Há sessões 
estras previstas para dias 21 
de abril, sexta-feira, às 15h; 01 
de maio, segunda-feira, às 15h

As apresentações são no  
Auditório, com classificação 
etária livre. Ingresso: R$ 17,00 
(inteira) l R$ 8,50 (aposenta-

do, pessoa com mais de 60 
anos, pessoa com defi ciência, 
estudante e servidor de escola 
pública com comprovante) l R$ 
5,00 (trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo 
matriculados no Sesc e depen-
dentes/Credencial Plena). Grá-
tis para crianças até 12 anos.

O Sesc Vila Mariana fi ca na 
R.Pelotas, 143. F: 5080-3000.

O Sesc Vila Mariana traz 
aos palcos a Cia Pelo Cano, 
com o seu mais novo espetá-
culo - “O Jardim do Impera-
dor” - em que as atrizes, duas 
palhaças, contam a história 
de um imperador que esco-
lhe seu sucessor através das 
plantas que ele tanto cultiva 
e aprecia. A peça ocorre num 
cenário vivo, composto por 
vários tipos de ervas e plantas 
medicinais. As apresentações 
acontecem todos os domin-
gos, às 15h e tem estreia mar-
cada para o dia 05 de março, 
permanecendo em cartaz até 
21 de maio. Ingressos de R$ 5 
a R$ 17 nas bilheterias, com 
gratuidade para menores de 
12 anos.

A Cia Pelo Cano é formada 
por Paola Musatti e Vera Ab-
bud, ambas trabalham com a 
linguagem do palhaço há mais 
de 20 anos. Começaram a pra-
ticar as disciplinas circenses e 

o teatro no início da década 
de 90. Profissionalmente, 
dividiram o palco nas apre-
sentações da Cia Cênica Nau 
de Ícaros em 1992, dos Parla-
patões em 1996 e - ainda hoje 
- são palhaças improvisadoras 
no Jogando no Quintal desde 
2002 e parceiras nos Doutores 
da Alegria desde 1991.

“O Jardim do Imperador” 
surgiu da vontade de reconec-
tar a criança com a natureza, 
através das plantas que estão 
em seu cotidiano, seja na co-
mida, nos remédios caseiros 
ou nos cosméticos. O espe-
táculo convida a uma viagem 
sensorial onde os aromas, 
texturas e sons evocam lem-
branças dos quintais e suas 
pequenas hortas. No fi nal do 
espetáculo as crianças são 
convidadas pelo imperador 
para conhecer seu jardim e 
um presente é oferecido a 
elas.

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

ASSISTENCIA 24 HORAS
^
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Doria faz visita surpresa a 
equipamentos da V.Mariana

Municipal de Educação Infan-
til e a AMA Santa Cruz, na Rua 
Pedro de Toledo.  De acordo 
com a assessoria de imprensa 
da Prefeitura, na AMA, a prin-
cipal queixa dos pacientes foi 
a falta de medicamentos na 
rede pública.

“Nós estamos fazendo 
visitas surpresas nas [prefei-
turas] regionais e também 
nas instalações de educação 
e saúde pública do município. 
Iremos fi scalizar creches, hos-
pitais e AMAs, para ver exa-
tamente como está o fluxo 
de funcionamento do serviço 
público municipal”, disse o 
prefeito.

O vice-prefeito, Bruno Co-
vas, não apenas tem confir-
mado que a proposta terá 
continuidade ao longo do 
mandato como também fez, 
ele próprio, visita surpresa à 
região de Santana Tucuruvi 
na semana passada, quando 
exercia o cargo de prefeito, 
por conta da viagem de Doria  
a Dubai, nos Emirados Árabes.

“A orientação do prefei-
to é ninguém no gabinete. 
Todos na rua, conversando e 
verifi cando os problemas da 
cidade”, disse Bruno Covas, 
ainda na primeira visita feita 
por Doria a equipamentos 
públicos da cidade.

•URBANISMO

Desta vez, a visita surpresa 
feita pelo prefeito João Doria 
foi à Vila Mariana. O prefeito 
esteve na própria sede da 
Prefeitura Regional e depois 
visitou uma EMEI e uma uni-
dade de saúde. Foi a sétima 
visita em um mês e meio de 
mandato: Doria já esteve na 
Mooca, Campo Limpo, Butan-
tã, Sapopemba, M’ Boi Mirim 
e Perus; enquanto Bruno Co-
vas, quando ocupou o cargo 
interinamente, esteve em 
Santana/Tucuruvi.

Acompanhado do vice, 
Bruno Covas, que também é 
secretário das Administrações 
Regionais, Doria inicialmente 
conversou com servidores da 
Prefeitura Regional de Vila 
Mariana, ao lado do prefeito 
Regional Benê Mascarenhas.

Ao ouvir demandas, Do-
ria ligava para secretários, 
pedindo soluções rápidas às 
demandas apresentadas por 
munícipes ou pelos próprios 
funcionários, como a implan-
tação de ventiladores e senha 
na Praça de Atendimento da 
Prefeitura Regional. Posou 
para selfi es, também.

Depois, visitou uma Escola 

96032-611996032-6119

MOTOFRETE
ROBINHO

95907-9560

ACEITAMOS 

CARTÕES

Leon Rodrigues/Secom

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

Estudantes aprendem 
diferentes gêneros textuais

www.colegioavicena.com.br

MATRÍCULAS 
ABERTAS 2017

Durante este mês, no 
Colégio Avicena, os alunos 
de diferentes ciclos traba-
lharam os Gêneros Textuais.

O gênero textual  é o 
modo como a língua é 
usada, visando à comuni-
cação. Diante da necessi-
dade do indivíduo de inte-
ragir e comunicar-se com o 
outro, surgiram os gêneros 
textuais.

O resumo, o artigo, a 
crônica, o conto, a repor-
tagem, a notícia, a fábula , 
o ofício, o poema, a piada, 
o conteúdo informativo de 
rótulos são exemplos de 
Gêneros Textuais.

Na sala do 2º ano B, a 
professora Elisa, com o ob-
jetivo de desenvolver o 
processo de leitura e es-
crita, utilizou-se dos rótulos 
de embalagens, trazidos 
pelos alunos, para enrique-
cer a aula. Esse material é 
de fácil acesso. Em classe, 
eles puderam ler os rótu-
los, classificá-los, verificar 
data de validade e muito 
mais. Após as atividades 
de leitura  e escrita e ma-
temática, a turma ainda 
discutiu sobre sustentabili-
dade abordando a neces-
sidade da reciclagem das 
embalagens, assim como 
da reutilização das mesmas 
no artesanato.

A turma do 4ºB da pro-
fessora Alexandra, traba-
lhou com o “Projeto Jornal”, 
que consiste em desenvol-
ver a leitura, a pesquisa, a 
oralidade  e o debate. 

O 5º ano B da professora 
Lourdes, usou a entrevista 
ao colega de classe como 
recurso.

As salas de Fundamental 
II também estavam en-
volvidas nesse projeto de 

conhecer e identificar os 
gêneros textuais. As turmas 
dos 7os anos, sob a orienta-
ção do professor Rogério 
e da professora Elizangela, 
realizaram a Avaliação de 
Interpretação em Língua 
Portuguesa de forma bem 
diferente, com a apresen-
tação da Caixa de Pan-
dora confeccionada pelos 
alunos, eles apresentaram 
o Mito “Prometeu e os pri-
meiros homens”.

As turmas dos 9os anos , 

sob a orientação da pro-
fessora Claudia, trabalha-
ram com a poesia.

Dessa forma os alunos 
embarcaram em uma via-
gem rumo ao conhecimen-
to de diferentes Gêneros 
Textuais.

As atividades propos-
tas tinham como objetivo 
além de desenvolver o 
conteúdo “Gênero Textual” 
colocar os alunos como 
protagonistas no processo 
de ensino-aprendizagem.

No Colégio Avicena, desde pequenos, os alunos treinam
 leitura e produção de textos diversos: rótulos de embalagens, 

notícias, poesias, piadas, fábulas, contos, ofícios...
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Club&Casa Design encerra 
primeira temporada com festa

•CONSTRUÇÃO •REFORMA•DECORAÇÃO

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

www.anglobrasileiro.com.br

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

5549-8188

EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO

Especialistas em

Carinho e Educação

Desde 15/08/1970

Há 46 anos cuidando de bebês

BERÇÁRIO 1 - de 4 meses a 18 meses
Promoção Especial: 6 horas por R$ 490,00

Comemorando dois anos, 
o  Club&Casa Design, uma das 
empresas do Grupo Sodré que 
comanda Feira do Circuito da 
Malhas, chegou ao fim da sua 
primeira temporada em grande 
estilo, homenageando relevan-
tes nomes da arquitetura e de-
coração de São Paulo, grande 
ABC, Guarulhos e Alphaville, 
com evento realizado no dia 
15/02,  na Casa Petra, onde es-
tiveram presentes cerca de 800 
convidados.

Além da homenagem pres-
tada aos 60 profissionais que 
mais se destacaram entre os 
anos de 2015 e 2016, 18 destes 
também receberam os agrade-
cimentos do CEO do Club&Casa 
Design, Thiago Sodré, por in-
fluenciarem positivamente 
nas decisões da plataforma 
de relacionamento, colabo-
rando significativamente para 
o sucesso desta. “Eles foram 
essenciais para agregar ideias 
e projetos de valorização do 
nosso associado nestes dois 
primeiros anos. Descobrimos 
onde queremos chegar. Agora, 
juntos, nos próximos dois anos, 
vamos consolidar.”

No decorrer da cerimônia, 
os profissionais envolvidos em 
um projeto social realizado pelo 
Club&Casa em 2016 receberam 
as homenagens pela revitaliza-
ção da Associação Bênção de 
Paz – uma instituição que bene-
ficia carentes. Sempre atento à 
responsabilidade social, Thiago 
Sodré, divulgou o novo projeto 
social para 2017: a reforma da 
Casa Ronald ABC – um centro 
que atende às famílias de di-
versos lugares do Brasil que 
enfrentam as dificuldades no 
tratamento do câncer infantil.

Mais uma surpresa foi anun-
ciada pelo empresário Alvaro 
Aoas, dono do Bar Brahma, 
ao lado de Sodré, para os ho-
menageados: um par de con-
vites para assistir o desfile das 
campeãs (3/03) no camarote 
mais concorrido do carnaval 
paulistano.

Para fechar a grande noite, 
que contou com buffet assi-
nado pelo chef Alex Atala e 
o apresentador André Vasco 
como mestre de cerimônias, foi 
lançado oficialmente a primeira 
edição do anuário Club&Casa 
Design: um livro que reúne em 
440 páginas 100 projetos de 
100 profissionais e 101 capas 
personalizadas.

Club&Casa Design
Criado em 2014 na região 

do grande ABC, o Club&Casa 
Design  teve seu lançamento 

oficial em abril de 2015, em 
Milão, com um evento fechado 
para um grupo seleto de 100 
convidados na suíte presiden-
cial do hotel Armani.

Atualmente, considerado 
uma das melhores platafor-
mas de relacionamento entre 
profissionais e lojistas do seg-
mento de arquitetura e design, 
oferece benefícios únicos e 
personalizados para a geração 
de novos negócios.

Incentivar o crescimento do 
mercado, criar e propagar con-
teúdo diversificados relaciona-
dos a este universo e promover 
experiências customizadas por 
meio de ações, são os principais 
objetivos do Club&Casa Design. 

O clube possui cerca de 80 
lojas e quase 2.000 arquitetos 
e designers de interiores asso-
ciados.

Durante o evento (esq) 
aconteceu o lançamento oficial 

do primeiro anuário da plata-
forma, a divulgação do projeto 

social que será realizado em 
2017 e foram homenageados 
profissionais de destaque no 

mercado. Acima, o designer de 
móveis Paulo Alves, a arqui-

teta Jóia Bergamo e o CEO do 
Club&Casa Design Thiago Sodré

Reformas e Consertos        : 3774-8712



A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
ESTE TEM CAPACIDADE PARA RECEBER 
RESÍDUOS POR PELO MENOS MAIS 10 ANOS

Evitar o desperdício, apro-
veitar integralmente o alimen-
to e ainda gerar menos lixo. 
Cozinhar com talos, cascas, 
folhas e sementes é uma ati-
tude sustentável e que ainda 
contribui para economizar. 

Mas, o hábito ainda é inci-
piente nas famílias brasileiras 
e muitos não sabem como 
aproveitar estes ingredientes.

Na internet, vários sites 
trazem receitas criativas e 
deliciosas de salgados e do-
ces - inclusive compotas que 
podem durar meses na gela-
deira ou o freezer, com estes 

elementos que muitas vezes 
eram esperdiçados. 

O Sesc também tem tradi-
ção de estimular este hábito 
saudável e sustentável, por 
meio do programa “Sesc na 
Mesa”. Há uma cartilha com-
pleta com dicas para evitar 
o desperdício e que inclui 
receitas para aproveitamento 
integral de frutas, verduras 
e legumes. Há também dicas 
para transformar sobras em 
novos pratos. O download é 
livre e gratuito no endereço: 
www.sesc.com.br/mesabrasil/
cartilhas/cartilha7.pdf.

VOCÊ SABIA?

PASSEIOS

O Jardim Botânico de São Pau-
lo estará aberto neste feriado de 
Carnaval - inclusive na segun-
da-feira, 27. É uma ótima al-
ternativa para quem quer fugir 
- ou descansar - da folia. Mas 
é também uma ótima opção 
em qualquer � m de semana 
ou tempo livre, para recuperar 
energias, valorizar o contato 
com a natureza, contemplar ou 
até fazer um piquenique  com 

alimentos naturais e orgânicos. 
O local conta com as nascentes 
históricas do Riacho do Ipiran-
ga, orquidário, um Museu, de-
zenas plantas e árvores nativas 
identi� cadas por placas, trilha 
natural, casa da bruxa... 
Importante ressaltar, entretan-
to, que não é permitido o uso 
de bicicletas, skates, patins, uso 
de bola ou outros elementos 
que possam comprometer a 

tranquilidade do local. Tam-
bém não são permitidos ani-
mais domésticos e que eventos 
(incluindo piqueniques) para 
mais de 20 pessoas devem ser 
autorizados antecipadamente.
Av. Miguel Stéfano, 3031 
Água Funda. Fone: 5067-
6000. De terça a domingo 
e feriados, das 9h às 17h. 
Quarta de cinzas aberto a 
partir das 12h e excepcional-

mente aberto na segunda de 
Carnaval. Ingressos a R$ 6 
(meia R$ 3). Vá de ônibus. 
Nas estações Sào Judas e Saú-
de, linhas de ônibus: 4742-
10 (Metrô São Judas – Jd. 
Clímax); e 475-R (Pq Dom 
Pedro – Jardim São Savério 
- também na estação Santa 
Cruz). Na estação Imigran-
tes, linha 4491-10 (Pq Dom 
Pedro – Zoológico)

É possível “zerar” o lixo que vai para aterros?

PESSOAS FÍSICAS TAMBÉM PODEM 
ADOTAR PRAÇAS DA CIDADE

Deixar a cidade mais boni-
ta, mais verde, mais humana e 
mais limpa é tarefa de todos. 
Desde a década de 1980, a ci-
dade conta com um programa 
para que empresas possam 
contribuir neste processo, 
cuidando de alguma área ver-
de. Em troca, é possível fazer 
divulgação da marca, demons-
trando que há uma preocupa-
ção em preservar e cuidar do 
entorno.

Uma mudança recente na 

proposta tornou-a ainda mai 
sinteressante. Qualquer pessoa 
física - ou grupo de vizinhos, 
amigos, estudantes, por exem-
plo - podem também partici-
par. E mais: os processos serão 
agilizados e permite que mais 
espaços possam ser atentidos. 

O programa “Adote Uma 
Praça” tem agora como obje-
tivo estabelecer parcerias para 
conservar cinco mil áreas ver-
des, de todas as regiões da ci-
dade. Atualmente, 400 praças 

participam do programa, que 
permite que empresas, entida-
des e cidadãos possam cuidar 
da conservação de áreas públi-
cas do município com serviços 
de manutenção e execução de 
melhorias urbanas, ambientais 
e paisagísticas.

Para participar, o interessa-
do precisa apenas apresentar 
na Prefeitura Regional res-
ponsável pela área pretendida 
uma proposta com seu nome, 
RG ou CNPJ e endereço da 

residência ou empresa. A so-
licitação deverá ser analisada 
em um prazo máximo de cin-
co dias úteis.

Assim que o Termo de Coo-
peração for emitido, o respon-
sável assumirá o compromisso 
de cuidar do espaço durante 
um ano. Em troca, terá direi-
to, se desejar, a uma pequena 
placa no local com nome da 
empresa, instituição, nome 
pessoal ou da família, de acor-
do com a Lei Cidade Limpa.

Alemanha está próxima desta meta, com geração de energia, reciclagem e compostagem
Há uma diferenciação impor-

tante entre gerar resíduos sólidos 
em meios urbanos e garantir 
sua destinação � nal de maneira 
ambientalmente adequada. As 
duas discussões são importan-
tes e podem garantir um futuro 
mais limpo, com recursos na-
turais su� cientes para a popu-
lação e até com mais energia.

A Alemanha é um bom exem-
plo desse debate. O país é líder 
mundial em tecnologias e po-
líticas de resíduos sólidos  e 
possui os melhores índices em 
reaproveitamento dos resíduos. 

Até o final desta décaada, 
o país pretende zerar a quan-
tidade de lixo enviada para 
aterros sanitários, que hoje já 
é praticamente zero. Lá, o lixo 
doméstico ou vai para recicla-
gem, ou para compostagem 
(reaproveitamento do material 
orgânico, transformado em adu-
bo) ou gera energia em usinas. 

Entretanto, isto não signi� ca 
que o país tenha alcançado um 
patamar ideal na questão dos 
resíduos. A produção de lixo por 
habitante, no país, é superior a 
dois quilos por dia por habitan-
te - também uma das taxas mais 
altas do mundo. E isto pode 
signi� car extração excessiva de 
recursos naturais e uso intenso 
de água e energia na produção 
dos itens consumidos. 

No Brasil, a discussão ainda 
tem um longo caminho pela 
frente. Muitas cidades do país 
sequer conseguiram acabar com 
os chamados “lixões”, que são 
imensas áreas de despejo de 
resíduos a céu aberto. 

Em São Paulo, este problema 
já foi sanado e todo o resíduo do-
méstico é corretamente tratado 
em aterros que contam com tec-
nologia adequada. Para atender 
as zonas Sul e Leste da cidade, 
por exemplo, o aterro sanitário 

CTL – Central de Tratamento 
de Resíduos Leste, construído e 
operado pela EcoUrbis Ambien-
tal, ocupa área de cerca de 1 mi-
lhão de metros quadrados. Mais 
da metade dela é destinada à 
proteção ambiental, revegetação 
de áreas internas remanescentes, 
estação de queima centralizada 
de biogás, balanças e unidades 
de apoio operacional. Nos 400 
mil metros quadrados destina-
dos a aterramento do lixo, são 
depositadas diariamente sete mil 
toneadas de lixo - mais da me-
tade do produzido pela capital. 

Recentemente após obra 
para junção com o Aterro Sa-
nitário São João, que foi en-
cerrado em 2009, o aterro teve 
sua capacidade ampliada para 
26,8 milhões de toneladas, o 
que significa uma vida útil 
de pelo menos mais 10 anos. 

Mas, vale destacar que a pro-
dução de lixo diária pelo brasi-

leiro só tem feito aumentar na 
última década e que boa parte 
do que ainda vai para aterros 
poderia ter outro destino como 
a reciclagem ou a compostagem. 

Além disso, se conseguir redu-
zir a quantidade de lixo que gera 
diaramente, evitando desperdício 
e reaproveitando itens orgânicos 
ou recicláveis, a cidade ainda 
terá aumento da vida útil de seu 
aterro, com consequentes ganhos 
ambientais e econômicos. 

Em casa, o cidadão pode con-
tribuir separando adequadamen-
te o material reciclável e encami-
nhando para a coleta seletiva e 
reduzindo a quantidade de lixo 
gerada diariamente em casa, com 
medidas que também vão contri-
buir para a economia doméstica. 

De qualquer forma, fique 
atento ao horário e data em que 
passam tanto o caminhão da 
coleta tradicional quanto o da 
coleta seletiva. 

Talos, cascas e sementes 
rendem boas receitas

Jardim Botânico: oásis para quem busca tranquilidade na metrópole

REUTILIZE

Adote uma praça 
Programa da prefeitura prevê 
parcerias com empresas, 
pessoas físicas e entidades

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

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!

M E I O A M B I E N T E
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•BARES E RESTAURANTES

Restaurante oferece rodízio de pizzas 
e cervejas com preço promocional

Só vale para o mês de fe-
vereiro, então é bom apro-
veitar. As palavras de ordem 
para quem fi ca em São Paulo 
no fi m de semana prolonga-
do são: refrescar, saborear, 
descontrair. Pelo menos, é 
a ordem da folia no Puleiro 
Galeteria e Pizzeria.

Lá, está valendo uma pro-
moção super convidativa para 
quem quer curtir o feriadão 
sem gastar muito.

A casa trabalha com rodí-
zio de pizzas, incluindo mais 
de 50 coberturas diferentes, 
incluindo as doces. De segun-
da a quinta, o rodízio sai por 
apenas R$ 27,90 e nos demais 
dias por R$ 25,90. Outra pro-
moção pra lá de especial é a 
“Puleiro Folia”: também de 
segunda a quinta, o balde 
com quatro cervejas sai por 
apenas R$ 40, de qualquer 
marca. 

Carnes, massas, galetos,
O Puleiro conquista pa-

ladares não só pelas pro-
moções, mas também pelo 
aspecto simpático da casa 
com seu grande salão e pela 
variedade. Além do Rodízio 
de pizzas, oferece galeto (e 
seus tradicionais acompa-
nhamentos: polenta, farofa, 
vinagrete...), diversas carnes 
grelhadas, massas...

Localizada em plena Rua 

O Puleiro também é famoso pelos galetos 
acompanhados de polenta, vinagrete, farofa...

䐀椀猀瀀漀渀瘀攀氀 渀愀

 漀甀 渀漀 猀椀琀攀 眀眀眀⸀猀漀戀愀爀椀愀⸀挀漀洀⸀戀爀
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Delivery: 5084-8014
Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

Delivery: 5084-8014

Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

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 •

Domingos de Moraes, a casa 
tem no acesso fácil outro de 
seus trunfos. Os preços ca-
maradas são outro destaque..

Os galetos podem ser ser-
vidos “inteiro” ou “meio. 
Além da polenta frita, podem 
ser pedidos como acompa-
nhamento salada, arroz, bata-
ta, mandioca, farofas - inclusi-
ve a da casa, que pode ser de 
ovo, de banana ou ambos.

A lista de outras carnes 
grelhadas é ampla: tem pi-
canha, contra-filé, chuleta, 
liguiça, costela e até bacalhau. 
A costela é bem macia e tem-
perada.

Entre as massas, há para-
fuso, penne, espaguete, ta-
lharim, raviole e nhoque, que 
vem com molho bolonhesa, 
sugo ou branco.

Às quartas e sábados, des-
taque para a suculenta e bem 
temperada feijoada completa, 
que pode acompanhar aquele 
almoço descontraído com os 
amigos.

O Puleiro também aceita 
reservas para confraterni-
zações no almoço ou jantar. 
Abre de segunda a quinta, 
das 11h às 16h e também das 
18h às 23h30; sextas das 11h 
às 16h e das 18h à meia-noite, 
sábados das 11h à meia-noite, 
domingo das 11h às 23h30. 

Trabalha com entrega em 
domicílio de terça a domingo 
das 18h00 às 23h30 e aos sá-
bados, domingos e feriados 
no horário de almoço. Os 
pedidos devem ser feitos pelo 
telefone 5082-2362.

Fica na Rua Domingos de 
Morais, 2147 – Vila Mariana. 
Telefone: 5082 2362. 

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

Av. Odila, 534 - Pl. Paulista -       2387-9785 -          9.6099-2128

A partir de

R$ 7,90
ENTREGA DE BEBIDAS SEM FRETE*

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

Não pegUe filas em mercado

PROMOÇÃO DE
CARNAVAL

Rodízio de Pizzas 
+ de 50 sabores doces e salgadas

de R$ 35,90 por R$ 27,90

www.puleiro.com.br
R. Domingos de Morais, 2147 - V.Mariana F: 5082-2362

Ambiente com acústica, ar condicionado 
capacidade p/ 200 pessoas

ASSADOS NA BRASA - GALETO - PICANHA
FRALDINHA - CHULETA - COSTELA

válido somente de 2a a 5a feira do mês de fevereiro

Ambiente com acústica, ar condicionado 

ASSADOS NA BRASA - GALETO - PICANHA

válido somente de 2a a 5a feira do mês de fevereiro

1 balde com 4 cervejas por apenas
R$ 40,00 (qualquer marca)

PULEIRO FOLIA

e outras 

variedades... 

Faça já a sua 

reserva!!!

Informações sobre
anúncio?

Entre em contato
também pelo

WhatsApp.

98216-2837

Que tal um Churrasco Argentino, pronto, a R$ 65,90? 
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 bo-
vina, frango, linguiça, ka-
fka, salsichão, queijo coa-
lho, pão de alho... O clien-
te pode ainda encomen-
dar alguns acompanha-
mentos, como maionese, 
cebola assada, vinagre-
te... 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 
frigorífi cos brasileiros reno-

mados 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.I 
nformações no site: www.
cecigrelhados.com.br E-
-mail: contato@cecigre-
lhados.com.br. 

Novidade!!! Baixe o 
aplicativo UberEats 
e faça seu pedido
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Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino
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www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772

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 .   

V. CLEMENTINO
COBERTURA DUPLEX

R$1.050 MIL
No miolo do bairro , linda , indescritível 

148 m² , 3 dts , ste, 2 grs, amplo ter-
raço. Com vista maravilhosa, edif. 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.     

S. JUDAS 
    APTO 2 DTS  ESCRT. GAR 

    R$478 MIL
    Prox. Metrô, maravihoso, liv. 2 

ambs, terraço, Coz. Planejada, rico 
em arms, lindo edif. c/ lazer.

SÃO JUDAS 
APTO  3 DTS GAR

 R$565 MIL 
  Próx. metrô, liv. 2 ambs,

terraço, lazer,
ótimoedif. pronto para morar.

PÇA DA ÁRVORE
APTO 3 DTS STE  2 GRS 

R$750 MIL
Apto 3 dts suíte 2 grs , próx. Metrô 
, liv. 2 ambs ,terraço Face norte, 
vago, coz. planejada, prédio c/ 

lazer. Excelente negocio.

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

PÇA  DA ÁRVORE 
SOBRADO NOVO

R$980 MIL
Junto ao metro, de cinema  3 stes  
3 grs  170 m² ac. Acabamento de 
alto luxo , não existe mais lindo .

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.

MIRANDÓPOLIS
APTO 2 DTS STE  GAR

R$588 MIL
Local espetacular 78 m² úteis , liv. 
2 ambs Coz. equipada , rico em 

arms,  andar alto. Beleza ,
conforto, segurança, ótimo edif.

PLANALTO PTA
SOBRADO  140M² AÚ

R$700 MIL
Bem localizado, 3 dts, ste, 2 grs,

quintal, churrasq. Único.

PÇA. ÁRVORE
APTO  2 DTS
R$ 430 MIL

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

Ótimo edifício. Lazer.

SAÚDE
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 513 MIL
Apto 2 dts, liv. 2 ambs, rico

em arms, 2 grs, A 5 min metrô. 
Ótimo edifício.

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS 2 GRS NOVO 

R$600 MIL 
Local espetacular, liv. 2 ambs , 

terraço gourmet, Rico em arms, 
maravilhoso, edifício belíssimo 

c/ lazer. 

PARAÍSO
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 688 MIL
Próx metrô, liv 2 ambs,

repleto arms
Reformado, único.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  GAR 95M² AÚ

R$ 740 MIL
Excelente negócio, andar alto,

rico em arms,
Lazer. Fantástico.

PÇA. ÁRVORE
COBERTURA DUPLÉX

R$ 800 MIL
3 dts, ste, gar, próx metrô, total-
mente reformada, Linda cober-

tura, repleto arms, coz. Planejada, 
local. nobre. Só mudar. 

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 980 MIL
Próx metrô, semi novo, liv 2 ambs, 

rico em arms,
Coz equipada, lazer total.

V. CLEMENTINO
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.

V. CLEMENTINO
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
3 DTS  STE 3 GRS

R$ 3.000
Colado ao colégio Rosário ,  3 dts 
, 1 ste living. Sala  2 ambs, coz. 
planej., rico em arms , terraço c/ 

churr. , dep. emp.

V. MARIANA 
APTO  3 DTS  GAR 100M² AÚ

R$2.800
Prox. Pque Ibirapuera Liv.

2 ambs Coz. equip. , rico em
arms , 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.
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SAÚDE
APTO  3 DTS  GAR

R$ 2.200
Apto amplo, sala, coz.
com arms. Fácil acesso
a grandes avenidas.

CHÁC. INGLESA
APTO  3 STES  2 GRS

R$ 3.300
Sala ampla 3 ambs, var, lav,

rico em arms, Dep empr, dep gar, 
lazer completo.

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.

ALTO IPIRANGA
SALAS COMERCIAIS

R$ 1.300
Salas comerciais, em torno
de 40m² aú. Prédio novo,

excelente localização.

V. MARIANA
SALA COMERCIAL  

R$ 1.800

Ao lado metrô Sta Cruz,

48m² aú, gar, WC.

MIRANDÓPOLIS
APTO  3 DTS  STE  2 GRS 

R$690 MIL
Prox. Metro, 97m² de  aú,

 belíssimo , reformado c/ muito 
bom gosto. Liv. 2 ambs , terraço , 

lazer , ótimo edifício.

V. MARIANA/CHAC. INGLESA
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 . 

MIRANDÓPOLIS
APTO  1 DORM

R$ 310 MIL
Local ótimo, liv 2 ambs,

reformado, próx ao metrô
Praça da Árvore, sem gar.

CHÁC. INGLESA
APTO  2 DTS  2 GAR

R$ 360 MIL
Ótimo apto, andar alto, liv com 
terraço, vista maravilhosa, não 

deixe de conhecer.

V. MARIANA
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 535 MIL
Excelente negócio. Liv. 2 ambs, 
terraço. Junto ao metrô Santa 

Cruz, rico em arms.

METRÔ STA CRUZ
APTO 3 DTS  STE  GAR 76 AÚ

R$688 MIL
Maravilhoso , rico em arms , 
terraço , andar alto. Edifício 

super cobiçado .

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 790 MIL

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

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STES  3 GRS

R$ 4.800
Ótimo apto, 123m² aú, próx ao 

Parque do
Ibirapuera, lazer total.

MIRANDÓPOLIS
CASA TÉRREA

R$ 480 MIL
Excelente casa térrea, 2 dts,

ent lateral, quintal, 2 vagas gar. 
Única!

MIRANDÓPOLIS
CASA TÉRREA

R$ 520 MIL
2 dts, 2 grs, edícula, 129m² aú, 

ótimo estado conserv.
Rua tranquila, excelente negócio.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  GAR

R$ 497 MIL
Ótimo apto, reformado,

liv 2 ambs, coz planejada,
rico em arms, 5 min do metrô.

SAÚDE
APTO  1 DORM  GAR

R$ 1.200

Ótima localização.
Próx metrô Saúde.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  1 STE

R$ 2.300
Ótimo sobrado, fácil acesso ao 
Parque Ibirapuera 2 dts, sala,
2 vagas gar, dep empregada.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  COND FECHADO

R$ 3.600
3 dts, ste, 2 grs, depósito. Lindo
sobrado, semi novo, rico arms, 

quintal, Próx. metrô Pra da Árvore.

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 

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

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

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

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

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 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

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
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$ 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
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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 365 MIL
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

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
JD. DA SAÚDE

R$ 570 MIL
Impecável, terreno 5 x 26 mts., 

AC = 140m², c/ 2 amplos 
dorm. c/ AE, peq. Escritório, wc 
social, amplo living, lav, coz. c/ 
AE, dep. p/ emp.,  qto. despejo, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 15.151

SOBRADO - METRÔ 
ALTO DO 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

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Ótima localizada da rua 

Prisciliana Duarte, terreno 
plano, medindo aprox. 10 x 

35 mts, c/ casa antiga de 220 m² 
de construção, ótimo para reforma 
ou construção - REF.: 15.067

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

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

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 495 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
V. MORAES
R$ 585 MIL

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

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

SOBRADO - AV. DR. 
RICARDO JAFET

R$ 340 MIL
Ótima localização da Av.Dr. 

Ricardo Jafet, ótimo para fins 
comerciais,terreno 4,20 x 18,80 
mts., construção de 85 m², c/ 
2 dorm., wc social, sala, coz., 
dep. Empreg., gar. p/1 carro - 

REF.: 15.571

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 405 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
ótimo local da R. Vigário 

Albernaz, AU = 63 m², c/ 2 
dorms, wc social, liv. p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha americana 

planejada e fogão embut., gar.p/ 
1 carro - REF.: 15.240

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

TÉRREA
V. BRASILINA

450 MIL
Reformada, boa localização 
do bairro, c/ 1 dorm., sala, 

cozinha, wc social, lavanderia, 
quarto e wc p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros, terreno 6 x 
20 mts., construção de 85 m² - 

REF.: 15.350

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$ 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 

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
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

PRÉDIO COML
BQ. SAÚDE
R$ 650 MIL

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

APTO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MI
Boa localização da rua Vicente 
Fernandes Pinto, vago, AU = 

62 m², c/ 2 dorm., 1 c/ AE, wc 
social, living, cozinha, lavand, 

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

SOBRADO COND. 
FECHADO - SACOMÃ

R$ 323 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, travessa da Rua 
Alencar de Araripe, c/ 2 dorm. 
c/ AE, wc social, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro  - REF.: 14.885

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

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

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
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
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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Terreno aprox. 11 x 30 mt, AC 
= 300 m², c/ 3 dorm., 2 suítes, 
living, sl. Jantar, sl. TV, lavabo, 
coz, dep. p/ empreg., gar. 

p/ 5 carros, edícula inde. c/ 
2 dorm., suíte - REF. 14.665

COBERTURA 
DUPLEX

R$ 1.300 MIL
A 600mts. do metrô Imigrantes, 
gar. p/ 3 carros, AU = 157m², 

1º piso c/ living p/ 3 amb., 
lavabo, coz. planej., terraço c/ 
churr. e piscina, e 2º piso c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, wc 

social - REF.: 15.122
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VENDA

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

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

RUA HUMBERTO I, 408
VILA MARIANA

FONE: 3479-0801
PLANTÃO 24HS.

9 9488-3594

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

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

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 SAÚDE 
2 dormitórios, sala 2 ambientes 

com sacada, repleto de armários, 
dependência de empregada,

1 vaga, lazer.

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

APTO METRÔ ANA ROSA 
75M² AU

2 dormitórios, sala 2 ambientes,
2 banheiros, dep. emp. c/ WC,

1 vaga. R$ 380 mil

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 SANTA CRUZ
PX. METRÔ 130 M2

3 dorms 1 suite repleto de
armários sala 2 ambs. 

R$ 550 mil

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 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  

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 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 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

APTO PRAÇA DA ÁRVORE 
PRÓX. METRÔ - AU 130M²
3 dormitórios (1 suite), repleto
de armários, sacada cozinha 
planejada, sala 2 ambientes,

uma vaga. R$ 530 mil

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

www.ntimoveisconsultoria.com.br

 APTO METRÔ
JABAQUARA
1 dorm s/ vaga

R$1.000,00

CASA METRÔ PÇA ÁRVORE
2 dorms.Sala 2 ambs.

c/ edícula 1 vaga.
R$ 550 mil

 - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS - VENDAS -
APTO SAÚDE 300 MTS DO 
METRÔ VAGO – REFORMADO

2 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro social

completo, sem vaga.
Ocasião - R$ 350 mil

APTO SAÚDE LINDO! 
100 MTS A.ÚTEIS 

3 Dormitórios, suíte c/ armários,  
Sala 2 ambientes. 

Bom terraço 2 vagas.
Ocasião R$ 680 mil

SOBRADO PLANALTO 
PTA COML/RES. VAGO 

REFORMADO 250M2 AU PX. 
AV. JABAQUARA X IRERÊ:  

Altos: 4 salas 2 banhs - Baixos: 
3 salas 2 banhs. 3 Vagas. Fino 
acabto - Ocasião R$ 1.550 mil

SOBRADOS NOVOS

VILA GUARANI

500MTS METRÔ CONCEIÇÃO

2 Suites sala copa/cozinha

quintal 2 vagas R$ 615 mil

PLANALTO IMÓVEIS
AV. JABAQUARA, 2620

2276-4020
2276-7676

99169-6819

E-MAIL:
norairzampieri@gmail.com

CRECI 9054

SOBRADO CIDADE LEONOR
vago 2 Amplos dorms c/ arms, 

ótima sala boa cozinha quarto c/ wc 
empreg.2 Vagas fino acabamento - 

R$550 mil aceito carro

APTO SÃO JUDAS
200 MTS METRÔ 

 VAGO REFORMADO 

2 DORMITÓRIOS BANH. SALA,

COZINHA S/ VAGA R$ 330 MIL

APTO. MIRANDÓPOLIS
200 MTS. DO METRÔ

PÇA DA ÁRVORE R$ 350 MIL 

1 DORM.SALA, COZINHA,

BANHEIRO 1 VAGA.

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 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

CASA TÉRREA V. GUARANI
9 X 33 - CONSTRUÇÃO DE 1ª  

3 Dormitórios com armários 1 suite 
sala copa/cozinha,  4 vagas. jd. nos 
fundos e quintal  edícula grande c/ 
suite, ampla cozinha. R$ 850 mil

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.
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35 ANOS DE TRADIÇÃO S. B. do Campo - R. Gino Amadei, 220 - V. Paulicéia - Fone: 4173-2451

5581-5887 Av. Bosque da Saúde, 376
Metrô Praça da ÁrvoreKOYAMA IMÓVEIS

WWW.KOYAMA.COM.BR
WWW.FACEBOOK.COM/KOYAMAIMOVEIS35 ANOS DE TRADIÇÃO

* LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS *

APTO  SÃO JUDAS
R$ 1.900,00

+ Cond. + IPTU
Apto mobiliado, 2 dorms 

sendo 1 suíte, sala c/ 
sacada, coz c/ armários,

1 banh, área de serv, 2 vgs, 
65m² – REF: 8354.

APTO  SÃO JUDAS
R$ 1.900,00

+ Cond. + IPTU
Apto mobiliado, 2 dorms 

sendo 1 suíte, sala c/ 
sacada, coz c/ armários,

1 banh, área de serv, 2 vgs, 
65m² – REF: 8354.

ESTAMOS ADMITINDO
CORRETORES COM CRECI.

FAVOR ENVIAR CURRÍCULO PARA 
KOYAMA@KOYAMA.COM.BR

APTO CASA VERDE
R$ 330.000,00

2 dorms, sala, 1 banheiro, 
cozinha comarms, área de 
serviço,  dependência de 
empreg c/ banh, 1 vaga, 

62m² – REF: 3573.

APTO JD. PREVIDÊNCIA
R$ 320.000,00

2dorm com armsplanej, 
living 2amb c/ sac, 1banh, 
cozc/ armsplanej, área de 

serv espaçosa, 1 vaga, 54m² 
– REF: 4158.

SOBRADO 
AMERICANÓPOLIS

R$ 230.000,00
Próx à Av. Cupecê, 2dorms, 
sala, cozinha, 1 banh, área 

de serviço, 2 vagas, 80m² – 
REF: 2737.

APTO
MIRANDÓPOLIS 
R$ 375.000,00

2 dorms, sala, 1 banheiro, 
cozinha, área de serviço, 

75m² – REF: 3143.

CASA VL. DAS MERCÊS
R$ 450.000,00

casa 1 (dorm,banh, coz), 
casa 2 (2 dorms, sala, coz, 

1 banh, área de serv, dep de 
empreg c/ wc, churrasq,

2 vgs, 180m²) – REF: 2962.

APTO BELA VISTA
R$ 286.000,00

1dorm, 1 banheiro,
cozinha, área de serviço, 

38m² – REF:20051.

FLAT MOEMA
R$ 480.000,00

1 dorm c/ arm, sala2amb,
1 banheiro, cozinha 

americana, área de serviço, 
1 vaga, 42m² – REF: 2663.

APTO SAÚDE
R$ 430.000,00

NOVO, 1dorm, sala com 
sacada, cozinha c/ pia 
e cooktop embutido, 1 

banheiro,1 vaga, 37m² – 
REF: 4157.

SALA IPIRANGA
R$ 350.000,00

450m metrô Sacomã, copa, 
2 banheiros, 1 vaga, 50m² – 

REF: 4149.

APTO VL. MARIANA
R$ 740.000,00

2dormscom arms sendo 
1 suíte, sala c/ sac,coz 

c/ arms, 1 banh, área de 
serviço, 1 vaga, depósito, 

74m² – REF: 4093.

APTO JD. CELESTE
R$ 250.000,00

2dorms sendo 1c/ arms, 
salac/ sac, coz c/ arms,

1 banh, área de serv,
1 vaga, 55m² – REF: 4164.

APTO SAÚDE
R$ 500.000,00

2dorms c/ armssendo
1 suíte, sala c/ sac, coz c/ 
arms, 1banh, área de serv 
c/ arm, despensa, 2 vagas, 

55m² – REF: 4154.

APTO JABAQUARA
R$ 415.000,00

3dormsc/ arms, sala2amb 
c/ sac, cozc/ arms, 1 banh, 
área de serv, 1 vaga, 65m² 

– REF: 4150.

APTO SÃO JUDAS
R$ 418.000,00

2dorms, sala c/ sac, 
cozamericana, 1banh, área 

de serviço, 1 vaga, depósito, 
58m² – REF: 4161.

APTO MOEMA
R$ 5.000,00

+ COND.+ IPTU
MOBILIADO, 3dorms c/ arms 

(1 suíte), sala 2amb, coz 
c/ arms, 1 banh, 1 lav, AS, 

2 vgs, 135m² – REF: 4151.

APTO BQ. SAÚDE
R$ 2.700,00

+ COND.+ IPTU
3 dorms c/ arms (1st), 1 lav, 1 
banh, sala c/ sac, coz c/ arms, 

as, dep emp c/ wc, 2 vgs, 
depós, 128m² – REF: 2950.

SOBRADO SAÚDE
R$ 2.617,00 (PACOTE)
2 dorms, 2salas, cozinha, 
2banhs, área de serv, dep 

de empreg, 2 vagas, 83m² – 
REF: 4165.

APTO SÃO JUDAS
R$ 1.350,00

+ COND.+ IPTU
2 dorms, sala c/ sac, 

cozamericana, 1banh, área 
de serviço, 1 vaga, depósito, 

58m² – REF: 4160.

SOBRADO JABAQUARA
R$ 2.300,00+ IPTU
3dorms, sala, 1 lavabo,
1 banh, cozinha, área

de serv, dep de empreg
c/ wc, 1 vaga,110m² – 

REF: 8236.

SALA SAÚDE
R$ 1.200,00

+ COND.+ IPTU
400m metrô Saúde,

2 banheiros, 1 vaga, 36m² – 
REF: 4152.

APTO SAÚDE
R$ 2.500,00

+ COND.+ IPTU
3dorms(1st), sala c/ sac, 

coz c/ arms, 1 banh, as c/ 
arms, escrit c/ arms, wc 

emp, 2vgs, 101m² – 
REF: 4155.
SOBRADO

JD. DA SAÚDE
R$ 2.930,00 (PACOTE)

2dorms sendo 1st, sala, 
cozinha c/ gabinete, 1banh, 

1 lav, as,edíc c/ wc, 2 
vagas,160m² – REF: 4124.

APTO JD. CELESTE
R$ 1.519,00 (PACOTE)
2dorms sendo 1 c/ arms, 
sala c/ sac, coz c/ arms,

1 banh, área de serv,
1 vaga, 55m² –

REF: 4163.

APTO
JD. CELESTE

R$ 1.823,00 (PACOTE)
2 dorms, 1banh, sala c/ sac, 
cozc/ fogão embut, área de 

serv, 1 vaga, 48m² –
REF: 2383.

CASA JD. SAÚDE
R$ 3.000,00 + IPTU

3dorms, sala, coz, 1banh, 
quintal, edícula c/: 1 dorm, 
sala, coz, 1 banh; área de 
serv, 3 vagas, 341m² – 

REF:2708.

SALA IPIRANGA
R$ 1.800,00

+ COND.+ IPTU
450m metrô Sacomã, copa, 

2 banheiros, 1 vaga, 50m² – 
REF: 4148.

APTO SAÚDE
R$ 1.000,00

+ COND.+ IPTU
2 dorms c/ armssendo 1 
suíte, sala c/ sac, coz c/ 

arms, 1 banh, área de serv 
c/ arm, despensa, 2 vagas, 

55m² – REF: 3926.

SOBRAD OCOM.
VL BRASILINA

R$ 1.890,00 (PACOTE)
4 salas, cozc/ gabinete, 

1banh, área de serv, 
churrasq, banh de empreg, 

100m² – REF: 2684.

APtO PçA árvOre
r$ 325 miL

 1 dormitório, sala 2 ambientes, 
banheiro, cozinha,

área de serviço, 1 vaga
FONeS: 9.9191-3770

SOBrADOS NOvOS
JUNtO AO metrÔ 

JABAQUArA
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: 2193-2617

9 9312-3507 whAtSAPP
95604-5815 vivO

e-mail: pmunhoes@ibest.com.br

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

Alugo cASA
JAbAquArA mobiliADA  

1 quarto, cozinha, banheiro e 
AS p/ 1 casal ou 1 pessoa, bom 

ambiente. R$ 600,00 c/ depósito
FoNES: 5677-1884

9 9818-5437

iNFormÁTicA
PArA ADulToS E APoSENTADoS

Curso Individual e personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

PrEciSA-SE DE
mANicurE

PARA REGIÃO DA SAÚDE, 
PRÓX. AV. DO CURSINO

FoNE: 2387-5005

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

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

SimPATiA
Durante 9 dias acender uma vela, 
rezar 9 Ave-Marias e 9 Pai Nossos 

e apaga-se a vela no último dia. 
Deixa-las acesa até acabar, logo em 
seguida publicar o mesmo anúncios  

R.Y.U.
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• CARNAVAL

Às vésperas da entrega do 
maior prêmio do cinema mun-
dial, no Brasil é o mundo do 
YouTube esta invadindo a te-
lona com “Internet - O Filme”. 
Tem também o quarto filme 
dirigido pelo famoso ator Ben 
Affleck - “A Lei da Noite” -  e 
um grande segredo é revelado 
na ação “A Grande Muralha”.

Formado por oito esque-
tes “Internet - O Filme” traz a 
irreverência e a espontaneida-
de dos conteúdos de humor 
audiovisual das redes sociais e 
da internet para o cinema. Em 
uma convenção de youtubers, 

os personagens entram em 
vários conflitos uma vez que 
todos eles estão em busca da 
fama a qualquer preço. Filme 
direcionado para maiores de 
14 anos.

A ação adaptada do livro 
escrito por Denis Lehane “A Lei 
da Noite” se passa em Boston, 
década de 1920. Joe Coughlin, 
fi lho mais novo de um capitão 
de polícia, se envolve com o 
crime organizado. Ele aproveita 
seus dias rodeado de dinheiro 
e poder, mas suas escolhas 
podem levá-lo à prisão, ou até 
mesmo à morte. Adaptação do 

livro escrito por Dennis Lehane. 
O longa metragem dirigido por 
Ben Affleck é direcionado aos 
maiores de 14 anos.

“A Grande Muralha” trata 
de um período no século XV 
em que  um grupo de soldados 
britânicos está combatendo 
na China e se deparam com o 
início das construções da Gran-
de Muralha. Aos poucos eles 
percebem que o intuito não é 
apenas proteger a população 
do inimigo mongol e que a cons-
trução esconde na verdade um 
grande segredo. A classifi cação 
indicativa é de 12 anos.

• CINEMA• ACONTECE • HORÓSCOPO

De 25 a 28 de fevereiro o 
Sesc Ipiranga oferece música, 
circo e ofi cinas dentro da pro-
gramação Carnasalsa, que traz a 
mistura dos ritmos e instrumen-
tos de países da América Latina, 
como México, Chile, Colômbia 
e Cuba.

Música
• Mariachi Loco - 25/2: Com 

estilo mexicano, o grupo Ma-
riachi Loco, formado em 2010, 
difunde a cultura mexicana e 
latina em São Paulo. Para o 
carnaval, o grupo apresenta 
repertório de música tradicional 
mexicana, de raízes no Estado 
de Jalisco, parte ocidental do 
México, território de lavradores 
e nativos, conjugando os ritmos 
e as harmonias provenientes da 
Europa, dos nativos americanos 
e africanos. 

• Cuba Libre Quarteto - 26/2: 
Formado por três cubanos e 
um chileno, o grupo interpreta 
músicas tradicionais cubanas 
e jazz standards. Exibe o vir-
tuosismo dos ritmos caribe-
nhos e promove uma verdadei-
ra festa musical de latin jazz. 

• Ofi cina Latina - 27/2: A ban-
da tem no seu repertório os 
principais hits do pop-rock la-
tino. Músicas de artistas como 
Ricky Martin, Maná, Juanes, 
Shakira, Gloria Estefan, Chris-
tina Aguilera, Alejandro Sanz, 
Carlos Vives são interpreta-
das de maneira performática. 

Ofi cinas
•  Maquiagem e Confecção 

de Adereços 25 a 28/2: Para en-
trar no clima do carnaval, esta 
vivência propicia a criação de 
maquiagens e adereços inspi-
rados no universo latino, como 
caveiras mexicanas, fl ores, cha-
péus, entre outros.

•  Adereços de Papel - 25/2: 
Papeis e barbantes coloridos 

para criar adereços.
• Chapéu de Bobo da Corte 

- 26/2: Confecção  seu chapéu e 
fi que pronto pra folia. O bobo 
da corte é um personagem que 
invadiu as fantasias de muitos 
países que celebram o carnaval. 

•  Foliões Mascarados - 27/2: 
Customização de máscaras car-
navalesca de Deus, diabo, rei 
ou rainha e outras figuras re-
presentativas que fazem parte 
do carnaval em vários países da 
América Latina.

•  Colares Afro-latino-ameri-
canos - 28/2: Adereços manifes-
tações carnavalescas na Amé-
rica Latina reúnem as culturas 
ameríndia, europeia e africana. 
Venha confeccionar colares 
que representam o valor e a 
beleza do encontro entre estas 
culturas. 

Circo
Companhia do Circo - 28/2: 

O grupo formado por 4 mú-
sicos e 6 circenses promove 
performances de rua com banda 
e técnicas circenses. Intera-
ge com o público por meio de 
abordagens breves e criativas 
com exibições de números com 
monociclos, malabares, perna 
de pau, fi ta acrobática, argolas. 
A trupe também apresenta mú-
sicas das Américas, como salsa, 
mambo, jazz e o pop latino. No 
repertório, músicas conhecidas 
do público como, Oye Como 
Va, Tequila, La Vida Loca, entre 
outras.  

CARNASALSA 
•  25/2 - sábado Ofi cina: Ade-

reços de Papel, das 11h às 13h 
e das 14h às 16h.  Local: Praça 
Vermelha. Livre. Grátis  Retirada 
de ingressos 1 hora antes na 
bilheteria da unidade Oficina: 
Maquiagem e Confecção de 
Adereços das 15h às 18h Local: 
Praça Vermelha. Livre. Grátis. 

Retirada de ingressos 1 hora 
antes na bilheteria da unidade 
Intervenção musical: Mariachi 
Loco, das 15h às 16h e das 17h às 
18h Diversos espaços da unida-
de. Livre. Grátis

 •  26/2 - domingo - Ofi cina: 
Chapéu de Bobo da Corte das 
11h às 13h e das 14h às 16h Local: 
Praça Vermelha. Livre. Grátis. 
Retirada de ingressos 1 hora 
antes na bilheteria  Oficina: 
Maquiagem e Confecção de 
Adereços das 15h às 18h Local: 
Praça Vermelha. Livre. Grátis. 
Retirada de ingressos 1 hora 
antes na bilheteria . Intervenção 
musical: Cuba Libre Quarteto 
das 15h às 16h e das 17h às 18h 
Diversos espaços da unidade. 
Livre. Grátis

•  27/2 - segunda Oficina: 
Foliões Mascarados, das 11h às 
13h Local: Praça Vermelha. Livre. 
Grátis. Retirada de ingressos 1 
hora antes na bilheteria; Ofi ci-
na: Maquiagem e Confecção de 
Adereços, das 15h às 18h Local: 
Praça Vermelha. Livre. Grátis. 
Retirada de ingressos 1 hora 
antes na bilheteria Intervenção 
musical: Ofi cina Latina, das 15h 
às 16h e das 17h às 18h; Diversos 
espaços da unidade. Livre. Grátis

 28/2 - terça Ofi cina: Colares 
Afro-latino-americanos, 11h às 
13h e das 14h às 16h.  Praça Ver-
melha.  Livre. Grátis. Retirada 
de ingressos 1 hora antes na 
bilheteria  Circo: Companhia 
do Circo, das 15h às 16h e das 
17h às 18h. Diversos espaços da 
unidade. Livre. Grátis Oficina: 
Maquiagem e Confecção de 
Adereços, das 15h às 18h Local: 
Praça Vermelha. Livre. Grátis. 
Retirada de ingressos 1 hora 
antes na bilheteria

O Sesc Ipiranga fi ca na Rua 
Bom Pastor, 822 . Fone: 3340-
2000.

Quarto longa dirigido por 
Ben Afl eck estreia nos cinemas

Sesc Ipiranga tem folia para 
adultos e crianças, de 25 a 28

25 Anos do AA 
Jabaquara 

O Grupo Jabaquara de 
Alcoólicos Anônimos comple-
ta 25 anos. As reuniões são 
diárias e com entrada franca, 
voltada para quem tem pro-
blemas com a bebida e acon-
tecem 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 fi ca naRua dos 
Jornalistas, n° 201-A. Informa-
ções: 3315-0040 (hor.coml)

Sesc Vila Mariana 
exibe Kurosawa

O Sesc Vila Mariana apre-
senta o projeto “Viajando com 
Kurosawa ao Japão Feudal”, 
quecompõe a programação 
do Cinesábado no mês de mar-
ço. São três longas-metragens 
produzidos no Japão e dirigi-
dos por Akira Kurosawa. Os 
fi lmes serão apresentados aos 
sábados, 14h, gratuitamente. 
O primeiro deles a ser exibido 
é Rashomon no sábado, dia 
04 de março. A retirada de in-
gressos poderá ser feita com 
uma hora de antecedência, 
na Central de Atendimento da 
Unidade.O Sesc Vila Mariana 
fi ca na Rua Pelotas, 141. Infor-
mações: 5080-3000.

Carnaval no Museu 
O Museu de Arte Contem-

porânea (MAC) convida para 
a mostra de longa duração 
“Visões da Arte no Acervo do 
MAC USP 1900 – 2000”, que 
abriga mais de 160 obras, con-
sideradas as mais expressivas 
do seu riquíssimo acervo, com 
peças da primeira metade do 
século XX e obras da segunda 
metade do século XX. O visi-
tante tem a oportunidade de 
percorrer os últimos cento 
e poucos anos da história da 
arte. Esta exposição coletiva 
apresenta as obras em conjun-
tos defi nidos pelas principais 
escolas e movimentos artís-
ticos deste período, dando 
destaque às suas crises e rup-
turas. Confi ra a programação 
completa no site http://www.
mac.usp.br/mac/

“Palavras Corrom-
pidas” no Ipiranga

Está em cartaz no Sesc 
Ipiranga, dentro do projeto 
‘Teatro Mínimo’, o espetá-
culo ‘Palavras Corrompidas’, 
solo do ator e diretor Matteo 
Bonfi tto, do Núcleo Performa 
Teatro. A temporada vai até 
até 12 de março.As apresen-
tações acontecem às sextas, 
às 21h30, sábados, às 19h30 
e domingos, às 18h30.Não re-
comendado para menores de 
14 anos. Os ingressos custam 
R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00 
(meia entrada); e R$ 6,00 (co-
merciários). O SESC Ipiranga 
fi ca  na Rua Bom Pastor, 822. 
Informações: 3340-2000.

Teatrando no 
Ibirapuera 

Neste final de semana o 
projeto cultural “Teatrando”  
do Shopping Ibirapuera ofe-
rece duas apresentações. No 
sábado, dia 25, o espetáculo 
“Ventriloquia do Palhaço Dá-
rio”,  faz uma apresentação 
lúdica com a manipulação 
de bonecos. No domingo, 
dia 26, é a vez do espetáculo 
“Gelatina com Bijú”, no qual 
o Palhaço Gelatina fará um 
aquecimento com a plateia 
com muitas brincadeiras e 
músicas antes de apresentar 
seu melhor e inseparável ami-
go, o Bijú. As apresentações 
acontecem todo sábado e 
domingo, sempre às 15h. O 
Shopping Ibirapuera fica na 
Av. Ibirapuera, 3.103 – Moema. 
Informações: 5095-2300

Acupuntura nas 
mãos: novo curso  
em março

O Centro de Estudos e Pes-
quisas Alegria de Viver dará 
início à nova turma do curso 
“Acupuntura nas mãos de 
Koryo Sooji” em março. As au-
las 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 Ati-
tude de Viver conta também 
com ambulatório de atendi-
mento 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.ati-
tudedeviver.com.br ou e-mail: 
atitudeviver@gmail.com.

Amparo pede 
doações de açúcar

O Amparo Maternal  lan-
çou a campanha Amparo na 
Mesa. O Amparo Maternal 
é uma entidade fi lantrópica, 
que presta atendimento hu-
manizado de excelência ao 
pré-natal, parto e nascimento 
no município de São Paulo. 
Os interessados em ajudar 
podem colaborar doando ali-
mentos não perecíveis. Para 
o mês de Fevereiro a principal 
necessidade da entidade é re-
ceber doações de pacotes de 
açúcar. Os donativos devem 
ser entregues na sede  do 
Amparo que fi ca na Rua Bo-
tucatu, 1000 - Vila Clementino 
e o horário de funcionamento 
é de segunda a quinta, das 
8h às 18h e às sextas, das 8h 
às 17h.

Capoeira no Centro 
Cultural Jabaquara

O Centro Cultural Jabaqua-
ra  oferece aulas de capoeira 
com o Grupo Cativeiro, co-
mandado pelo mestre Miguel 
Machado. Os participantes 
aprendem a jogar, tocar ins-
trumentos 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 
fi ca na Rua Arsênio Tavolieri, 
45 - Jabaquara. Informações: 
5011-2421.

Bailinho de Carna-
val no Plaza Sul

 De 25 a 28 de fevereiro, 
o Shopping Plaza Sul promo-
verá o Bailinho de Carnaval. 
A atração é gratuita e acon-
tecerá na Praça de Alimen-
tação, localizada no piso 2, 
das 14h às 17h. Um palco será 
montado para a banda tocar 
marchinhas carnavalescas e 
animar o ambiente. O evento 
ainda contará com desfile 
infantil de fantasias, gincanas 
e maquiagem artística para 
as crianças. Para participar e 
consultar a faixa etária das 
atrações, os clientes devem 
conferir o regulamento no 
local do evento ou no site do 
empreendimento. O Shopping 
Plaza Sul fi ca na Praça Leonor 
Kauppa, 100 – Saúde –  Outras 
informações: 4003-7220

 “Cabras”: nova 
peça no teatro  
João Caetano 

Último fi nal de semana do 
espetáculo “Cabras”, da Cia. 
de Teatro Balagan no Teatro 
João Caetano. A montagem 
é composta por 20 crônicas 
divididas em quatro partes. 
As apresentações acontecem 
às sextas e sábados às 21h e, 
aos domingos, às 19h. Os in-
gressos custam até R$ 20,00.O 
Teatro João Caetano fi ca na 
Rua Borges Lagoa, nº 650 - 
Vila Clementino. Informações: 
5549-1744 ou 5573-3774.

Áries - 21/03 a 20/04 
Sempre parece que falta 

algo, o que confi rma o rumor 
de nossa humanidade ser in-
completa, porém bastaria que 
o ariano meditasse um pouco 
todos os dias e, encontrando a 
luz do coração, perceber que 
nada falta, que há de sobra 
para dar.
Touro - 21/04 a 20/05 

Na verdade, o cosmos 
não é um senhor barbudo 
que fica julgando e conde-
nando as pessoas da espécie 
humana. Acontece apenas 
que os pensamentos, pala-
vras e obras de nossa huma-
nidade encontram, inevitavel-
mente, suas consequências. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

O sarcasmo é uma forma 
socialmente aceitável, bem-
-humorada até, de envenenar 
o caminho alheio. Enquanto 
o geminiano não conseguir 
livrar-se das atitudes sarcás-
ticas de outrem, pelo menos 
tome a saudável atitude de 
não praticá-las.
Câncer - 21/06 a 21/07

O canceriano busca orien-
tação e alento nestas palavras, 
e isso é bom, porém mais im-
portante ainda é perceber 
que, por ter decidido buscá-las 
aqui, na verdade você é seu 
próprio mestre, orientador e, 
também, sua maior torcida.
Leão - 22/07 a 22/08

Quando as pessoas aban-
donarem a frenética busca de 
alguém que seja semelhante a 
elas, então, e somente então, 
começarão a relacionar-se 
umas com as outras, desco-
brindo tesouros nas diferen-
ças, aquelas mesmas que, 
antes, as separavam...
Virgem - 23/08 a 22/09

Algo em sua alma anda cri-
ticando com dureza excessiva 
os acontecimentos, inclusive 
aqueles que não compartilha 
com ninguém. A leveza é im-
prescindível para continuar 
vivendo bem, e feliz.
Libra - 23/9 a 22/10

O libriano só é capaz de 
conhecer à fundo, e verda-
deiramente, aquilo que amar, 
pois, sem amor, continuaria se 
separando daquilo, ou daquela 
pessoa que, supostamente, 
ache conhecer. O amor é o 
único caminho da real com-
preensão.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Uma coisa é gastar energia 
fugindo da dor ou do sofrimen-
to, e isso, inclusive, parece 
muito louvável de se fazer, 
mas outra bem diferente é 
desistir dessa tarefa esforçada 
pois, assim, sobrará tempo 
para dirigir-se à alegria.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Quanto mais você acredita 
em suas ilusões, mais sólidas 
essas se tornam, mas nem se-
quer esse exercício as conver-
te em realidade, e sim numa 
prisão da qual, a cada dia, o 
sagitariano terá mais e mais 
difi culdade para sair.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

As pessoas sábias se iden-
tifi cam com a vida como ela é 
atualmente, não esperam ter 
o que ainda lhes falta para só 
então começar a aproveitar o 
tempo. Aqui é o lugar, agora 
é o tempo certo para ser feliz. 
Aquário -21/01 a 19/02

Suas boas intenções não 
são garantia de boa acolhida, 
pois as pessoas andam desnor-
teadas o sufi ciente para enxer-
gar demônios onde houver an-
jos. Tenha misericórdia dessas 
pessoas, se quiser ajudá-las, 
insista carinhosamente. 
Peixes - 20/02 a 20/03

Evitar sofrer não é o mesmo 
que anestesiar-se para nada 
sentir. As sensações devem ser 
promovidas e incentivadas, jus-
tamente para você, mentalmen-
te, saber discernir quais, dentre 
todas, indicam o caminho de 
felicidade.
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Congonhas fecha após incêndio em avião
•URBANISMO

Na quarta, 22, um avião da 
companhia aérea Latam apre-
sentou problemas durante 
a decolagem ne provocou o 
fechamento do Aeroporto de 
Congonhas. Segundo comu-
nicado da companhia, o voo 
JJ3264 sairia de São Paulo 
com destino ao Aeroporto de 
Confins, em Belo Horizonte, 
às 17h40, mas a aeronave 
apresentou um princípio de 
incêndio em uma das turbinas 
e a decolagem foi interrom-
pida. Os bombeiros foram 
acionados e controlaram o 
incêndio. Não houve feridos. 

O Aeroporto foi reaberto às 
20h07

Mais cedo, também na 
quarta, entre as 17h08 e as 
17h46, o aeroporto também 
teve que ser fechado por 
causa das fortes chuvas, com 
granizo, que caíram na região 
de Congonhas.

A assessoria de imprensa 
de Congonhas informou que 
a aeronave foi rebocada da 
pista para uma posição de 
embarque e desembarque e 
que todos os passageiros já 
conseguiram desembarcar.

A Latam disse que já foi 

aberto um processo para in-
vestigar as causas do aciden-
te. Em nota, informou ainda 
que a pista do aeroporto foi 
liberada às 21h06, após ficar 
interditada desde as 18h41, 
em decorrência do princípio 
de incêndio em uma das tur-
binas.  

Estavam a bordo da aero-
nave, o Airbus A320 de matrí-
cula PT-MZY, 131 passageiros 
e 6 tripulantes e todos foram 
desembarcados com segu-
rança. Não houve feridos e 
a companhia está prestando 
toda a assistência necessária 

aos clientes, diz a nota.
“A empresa está oferecen-

do opções de reacomodação 
aos passageiros e os que op-
taram por seguir para Belo 
Horizonte ainda esta noite po-
derão embarcar no Aeroporto 
de Congonhas no voo JJ 3226, 
com decolagem prevista para 
as 22h30 com destino a Belo 
Horizonte/Confins”.

Em 2007, um avião do mes-
mo modelo e da mesma em-
presa (então Tam), provocou 
o maior acidente da história 
da avição no país, matando 
199 pessoas

Além da região de Congo-
nhas e todo o Jabaquara, a Vila 
Mariana e a Saúde também fo-
ram atingidas pelo forte tempo-
ral da última quarta, 21, no final 
da tarde. O céu escureceu e, 
com o final do horário de verão, 
a sensação era de que a noite 
havia chegado à capital por 
volta de 17h! Segundo o Centro 
de Gerenciamento de Emer-
gências (CGE), houve queda de 
granizo nos bairros Paraíso, Vila 
Mariana,na região do Aeropor-
to de Congonhas e no centro da 
cidade, Consolação, Anhanga-
baú, Barra Funda, e no Jaguaré.

De acordo com dados par-
ciais, a chuva atingiu 6,1 milí-
metros em média na capital 
paulista e durou quase duas 
horas. Mas, houve concentra-
ção em alguns bairros como a 
Vila Mariana, ondechoveu cerca 
de 40 mm.

Por causa da chuva, grande 
parte da cidade ficou em estado 
de atenção para alagamentos – 
o segundo em uma escala que 
varia entre observação e alerta 
– até por volta das 18h30. 

Houve alagamentos em di-
versas ruas e avenidas da ca-
pital. O Corpo de Bombeiros 
informou que atendeu 16 ocor-
rências de queda de árvores na 
capital por causa da chuva e 12 
ocorrências de pessoas ilhadas.

Segundo o CGE, nos próxi-
mos dias a propagação de uma 
frente fria pelo oceano deve 
provocar maior variação de 
nuvens e chuvas na forma de 
pancadas, principalmente no 
final das tardes, além de ameni-
zar calor dos últimos dias.

A sexta (24) deve ser mais 
um dia abafado com sol e va-
riação de nuvens na Grande 
São Paulo. Os termômetros 
variam entre mínimas de 20°C 
e máximas que podem superar 
os 32°C. A chegada da brisa ma-
rítima e a aproximação de uma 
frente fria provocam chuvas 
na forma de pancadas entre 
a tarde e a noite. No sábado 
(25) a propagação do siste-
ma frontal pelo oceano causa 
maior variação de nuvens, mas 
o sol aparece e deixa o tempo 
abafado no decorrer do dia. As 
temperaturas variam entre míni-
mas de 21°C e máximas de 32°C. 
As chuvas ocorrem na forma de 
pancadas que se concentram no 
período da tarde.

Já no domingo (26) a frente 
fria se afasta para oceano, mas 
ainda ajuda a organizar áreas 
de instabilidade sobre a região 
Sudeste no período da tarde. 
São esperadas mínimas de 20ºC 
e máximas de 30ºC.

A segunda-feira (27) e a ter-
ça-feira (28) seguem com a mes-
ma condição. As temperaturas 
permanecem altas com míni-
mas de 19ºC e máximas em 30ºC. 

Chuva de 
granizo 
atingiu 
V. Mariana

MeMória: eM 17 de julho de 2007, uM aribus 320 da lataM 
provocou o Maior acidente da história da aviação brasileira, eM congonhas

03/03


