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5062-1691 R. Sta. Cruz, 2094
Ipiranga

Terminal Ana Rosa terá prédio

Centro Olímpico: time 
feminino vence Mundial

O Centro Olímpico, na Vila Clementino, tem tra-
dição em formar atletas para o futebol feminino. 
Foi de lá que veio, por exemplo, Cristiane, do time 
principal. Agora, o time sub 12 venceu campeonato 
mundial de nações, nos Estados Unidos. P����� 4

Eletropaulo revolta moradores com 
corte de árvores na Vila Mariana

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: será que o
Jabaquara foi “fundado”? 

Hamburgueria renova cardápio 
com opções caprichadas e 
cria decoração temática
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A paisagem que o Goo-
gle mostra para a Rua 
Engenheiro Armando de 
Virgilis não existe mais. 
Foi alterada em pleno Dia 
da Árvore, quando come-

çou o corte de 120 árvo-
res exóticas e outras 55 
nativas da Vila Mariana, 
para a passagem de ca-
bos de alta tensão pelo 
bairro. A AES Eletropaulo 

vai construir nova subes-
tação no bairro e foi au-
torizada pela Prefeitura 
a fazer a supressão das 
árvores. Mas a vizinhança 
fi cou revoltada! P����� 5

Revolucionando 
o conceito
de beleza

Rua: Caramuru,431 
* Praça da Árvore
@cutscolor

AGENDE SEU HORÁRIO:

2640-3660

Desde 1969 respeitando seu paladar

*As promoções são válidas por tempo indeterminado. O cheese salada em dobro é para consumo no salão - não vale para de-
livery ou viagem, às segundas e terças. O chopp em dobro é válido quartas, a partir das 17h, também para consumo no salão.

Av. Jabaquara, 538.   F: 5581-8093 
Praça da Árvore         2578-2165

DELÍCIAS 
EM DOBRO

PROMOÇÃO 
DELÍCIAS 

EM DOBRO

/osnirhamburger

Era para ter ocorrido 
na semana passada a 
abertura dos envelopes 
que vão determinar qual 
a empresa que vai operar 
vários terminais de ônibus 
interligados ao metrô em 
São Paulo, entre eles, o 
da Ana Rosa. Ali, poderá 
ser construído sobre a 
atual parada um prédio 
com , com apartamentos 
residenciais locáveis nos 
andares mais altos, salas 
comerciais nos médios, 
lojas e espaços de convi-
vência e alimentação nos 
inferiores. Quem vencer a 
concessão deverá, na ver-
dade, avaliar o potencial 
comercial do entorno e 
decidir que tipo de empre-
endimento será construí-
do. O objetivo é aumentar 
a renda do metrô P����� 3

Arquivo/Oswaldo Corneti
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OFERTAS VÁLIDAS PARA A LOJA DE SANTA CATARINA - SP. SOMENTE PARA COMPRAS À VISTA, RETIRADAS NA LOJA DE 29/09 A 01/10/2017 OU ENQUANTO DURAREM NOSSOS ESTOQUES.
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Contra Filé Bovino 
Resfriado
Pç/Kg
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Frango Congelado 
Sadia
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Óleo de Soja 
Cocamar
PET 900ml
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13,20

Fralda Descartável
Pom Pom Protek Jumbo 
Pacote/Tamanhos 

NÃO JOGUE EM
VIAS PÚBLICAS!

 JO SP SC 0001 17

Veja qual loja está 
mais próxima de você.

assai.com.br/nossas-lojas

Visite nosso site:
ACEITAMOS CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO. CONSULTE NO SITE.

Todas as fotos deste anúncio são de caráter ilustrativo e os itens não respeitam proporção entre si. Conforme legislação, poderá ocorrer uma limitação de oferta por cliente com base no ARTIGO 39º DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. Os produtos e preços são conforme anunciados, 
salvo erro de impressão gráfi ca.

É PROIBIDA A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 ANOS. ´´ART. 81, INCISO.II DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE´´. BEBIDA ALCOÓLICA É PREJUDICIAL À SAÚDE, À FAMÍLIA E À SOCIEDADE. LEI ESTADUAL Nº 10.501 DE 16/2/2000. 
APRECIE COM MODERAÇÃO. O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS DOIS ANOS DE IDADE OU MAIS. O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: APÓS OS 6(SEIS) MESES DE IDADE CONTINUE AMAMENTANDO O SEU FILHO 
E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS. OS PRODUTOS ANUNCIADOS COM AS PROMOÇÕES “A PARTIR DE” COM PREÇO DE ATACADO, SÃO VÁLIDAS PARA O MESMO TIPO DE EMBALAGEM, SABOR OU FRAGRÂNCIA.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sábado, das 7h às 22h. 
Domingos e feriados, das 8h às 18h.

Atendimento ao Cliente: (011) 
5671-8500

TELEFONES�ATENDIMENTO

9,90

Papel Higiênico Folha 
Dupla Compacto 30m Neve 
Pacote Leve 12 Pague 11 Unidades

2,94

Cerveja Skol
Lata 550ml

8,79

Leite em Pó 
Instantâneo Ninho 
Lata 400g

6,79

Detergente em Pó 
Multiação Omo
Caixa 1Kg

8,79

Café Extra Forte 
3 Corações 
Pacote Almofada 500g

De 29 de Set a 01 de Out

12 ,50

Queijo Tipo 
Muçarela Lactopar
Pç/Kg

QUILO
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•URBANISMO

Ana Rosa terá prédio comercial 
após concessão de terminal
Sete terminais de ônibus interligados ao metrô serão concedidos à iniciativa privada

cial dos espaços internos dos 
terminais e aproveitamento 
do espaço aéreo do terminal 
Ana Rosa e outros seis (San-
tana, Patriarca norte, Vila 
Matilde norte, Carrão norte, 
Tatuapé norte e Tatuapé sul) 
haverá incremento de recei-
tas acessórias estimadas em 
torno de R$ 3,7 milhões por 
ano. 

Essas estações poderão 
ter uso misto, com aparta-
mentos residenciais locáveis 
nos andares mais altos, salas 
comerciais nos médios, lojas 
e espaços de convivência e 
alimentação nos inferiores. 

Nesses sete terminais edi-
ficáveis, o projeto permite 

uma área mínima de constru-
ção de aproximadamente 85 
mil metros quadrados e prevê 
um investimento mínimo de 
R$ 270 milhões. 

Ainda não é possível saber 
quais os planos para o termi-
nal Ana Rosa, já que, de acor-
do com o metrô, caberá ao 
futuro concessionário identifi -
car o potencial mercadológico 
de cada empreendimento de 
acordo com as características 
de cada região e terminal. 
Pela estação Ana Rosa do 
metrô, circulam aproximda-
mente 40 mil pessoas por dia. 

Dezembro
O anúncio da concessão 

dos terminais foi feito em 

agosto e o resultado das ofer-
tas deveria ter sido anunciado 
no dia 17. Depois, o metrô 
adiou o anúncio para o dia 20 
e agora avisa que uma nova 
data será marcada. 

O vencedor será aquele 
que realizar a melhor oferta 
fi nanceira. A previsão inicial 
era de que os contratos fos-
sem assinados em dezembro, 
ainda este ano.

O lançamento da concor-
rência pública é uma das fases 
fi nais do processo de conces-
são, que começou em 2016 
e contou com consultas e 
audiências públicas para sub-
sidiar a formatação do melhor 
modelo de parceria.

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 2

Quando surgiu o
bairro do Jabaquara?

O site historiadojabaqua-
ra.com.br foi criado, graças à 
parceria entre Escola Nossa 
Senhora das Graças e jornal 
SP Zona Sul, com o objetivo 
de ser construído semana a 
semana. Em um ano, vai se 
tornar uma referência no 
tema para pesquisas, para 
valorizar pessoas que aju-
daram a construir a região e 
para que todos esses relatos 
não fi quem esquecidos, não 
se percam entre tantas in-
formações desencontradas 
e confl itantes que povoam 
o ambiente virtual. 

A cada edição, o jornal 
São Paulo Zona Sul também 
vai valorizar esta história 
com a publicação de pe-
quenos trechos do material 
que está sendo publicado 
virtualmente. Esta semana, 
falamos de um conceito bá-
sico para entender a história 
do Jabaquara. 

O que é um bairro? 
Bairro é um conceito sub-

jetivo, não há uma lei que de-
fi na os limites de um bairro. 
Mas essa subjetividade tem 
extrema importância: tem a 
ver com a nossa própria his-
tória, com a relação de cada 
cidadão com o local onde 
nasceu, foi criado, mora ou 
estuda. A partir do senti-
mento de pertencimento, da 
valorização do bairro onde 
vive, cada morador pode 

ajudar a construir, dia a dia, 
uma história melhor para sua 
cidade. E todo mundo sabe, 
com pequenas diferenças, 
onde fi ca “seu bairro”. 

Agora, oficialmente, a 
cidade conta com Distritos. 
E Prefeituras Regionais - 
até ano passado chamadas 
de Subprefeituras. Essas 
são divisões ofi ciais. Porém, 
quando se fala em história 
de São Paulo, algo precisa 
ficar muito claro: os atuais 
distritos municipais - que são 
96 ao todo, divididos em 32 
Prefeituras Regionais - NÃO 
SÃO os mesmos de antiga-
mente. Mudaram inúmeras 
vezes, aliás. 

O distrito do Jabaquara é 
um grande exemplo disso e, 
aos poucos, serão reunidas 
no site histórias que mos-
tram a evolução do que cha-
mamos de Jabaquara, hoje. 

Os atuais limites geográ-
fi cos ofi ciais, de acordo com 
a Prefeitura para a divisão 
em 96 distritos foi feita em 
1996. 

Mas, claro, não faria sen-
tido algum dizer que o Ja-
baquara “existe” somente 
há 21 anos. O Jabaquara já 
existe como “região” que 
era conhecida por este nome 
pelo menos desde o século 
XVII, quando provavelmente 
existiu aqui um pequeno 
quilombo. 

Quer ver imagens antigas do bairro? 
Mais informações sobre o quilombo?

Visite: historiadojabaquara.com.br

Na virada do milênio, a 
estação Santa Cruz do Metrô 
tinha várias baias em um ter-
minal de ônibus anexo, onde 
várias linhas faziam ponto 
fi nal. A área foi cedida à ini-
ciativa privada, que construiu 
no local um shopping center. 
Os ônibus tiveram que sair 
dali e passaram a ocupar ruas 
próximas, tornando o trânsito 
e a fl uidez, inclusive de pedes-
tres, muito mais caótica. 

Agora, é o terminal Ana 
Rosa que está na berlinda. Em 
agosto, o Governo do Estado 
anunciou que vai repassar 
à iniciativa privada 15 termi-
nais de ônibus integrados a 
estações das linhas 1 Azul e 3 
Vermelha por um período de 
40 anos. 

A concessão acontece pa-
ralelamente à Prefeitura de 
São Paulo, que também está 
repassando terminais isolados 
para administração da Inicia-
tiva privada. O anúncio feito 
pelo governo, entretanto, é 
de que os terminais de ônibus 
continuarão operando, ou 
seja, diferente do que ocorreu 
com o Shopping na estação 
Santa Cruz, não haverá cons-
trução que elimine as baias e 
pontos de ônibus existentes 
no terminal. 

A ideia é que o vencedor 
da concessão construa um 
prédio sobre o terminal.

O Metrô alega que somen-
te com a exploração comer-

Empreendimento misto poderá ser construído em cima do terminal e ter vários 
andares, com apartamentos residenciais, salas comerciais e lojas 
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MATRÍCULAS ABERTAS PARA 2018. 

A TRADIÇÃO
NO ENSINO
ESTÁ AQUI.

•SAÚDE

Time de futebol feminino sub-12
do COTP venceu Copa das Nações

O time sub-12 
de futebol femi-
nino do Centro 
Olímpico de Trei-
namento e Pesqui-
sa conquistou o 
mundial Danone 
Copa das Nações, 
no dia 24, em Nova 
York, nos EUA. O 
elenco do COTP 
ganhou do Canadá 
nos pênaltis por 3 a 2, depois 
de empate no tempo normal 
em 2 a 2.

As meninas foram repre-
sentar o Brasil após vencerem 
a primeira Copa da Amizade 
de futebol feminino sobre a 
equipe Daisy por 14 a 0. Com 

•URBANISMO

Região da Saúde receberá
projeto piloto de arborização 

A região da estação Saú-
de do metrô está cada vez 
mais movimentada. Comér-
cio intenso, muitas linhas de 
ônibus, vários profissionais 
liberais se instalando na área. 
Mas, se por um lado a inten-
sificação da atividade eco-
nômica traz benefícios, por 
outro provoca transtornos 
que são alvos frequentes de 
queixa da comunidade do 
entorno: sujeira, ocupação 
das calçadas e excessos do 
comércio ambulante são os 
principais. Completa o cenário 
a desorganização do trânsito, 
em especial por conta dos 
pontos de ônibus, estaciona-
mento irregular e circulação 
de pedestres em via pública.

Agora, um novo projeto 
da Prefeitura Regional de 
Vila Mariana, a ser implanta-
do graças a ação do Cades 
(Conselho Regional de Meio 
Ambiente, Desenvolvimen-
to Sustentável e Cultura de 
Paz) e da Agenda 2030, em 
parceria com a SVMA (Secre-
taria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente) pretende 
ao menos dar novos ares ao 
entorno da estação. 

Desde a Rua Fagundes 
Dias até a Rua Paracatu, for-
mando um quadrilátero com 
a Avenida Jabaquara e a Rua 
Mauro, será implantado um 
projeto-piloto de arborização. 
A ideia é deixar as calçadas 
mais verdes, independente da 
sua largura, do traçado viário 
ou mesmo da ocupação por 
pedestres e ambulantes. 

A ação, que promete ven-
cer desafios, começa a ser 
impalntada nesse sábado, dia 
30, a partir das 9h, e qualquer 
pessoa pode participar. 

Na primeira etapa, serão 
plantadas seis das 11 árvores 
previstas no projeto inicial. 
A Prefeitura Regional está 
convocando moradores e 
comerciantes e alerta que “o 
sucesso da implementação 
de um programa de arboriza-
ção é diretamente proporcio-
nal ao comprometimento e 
à participação da população 
local”.

Todo o processo será do-
cumentado, para que no fu-
turo possa ser replicado em 
outras áreas da cidade de São 
Paulo.

Na verdade, o projeto pi-

loto vem tomando corpo há 
meses, com ações de plane-
jamento e treinamento. 

Depois do plantio deste sá-
bado, estão previstas outras 
programações como muti-
rão de cuidados e monitora-
mento. A proposta é manter, 
de forma permanente, uma 
agenda prevendo rega e plan-
tio, ações de engamento de 
moradores, dialogos e conso-
lidação das lições aprendidas.

Tudo servirá para a com-
posição de um documento-
com a sintese e diretrizes 
para multiplicar a proposta 
em outras áreas da região e 
de toda a cidade. 

A Prefeitura Regional con-
vida os moradores a compa-
recer à região por volta das 
9h deste sábado, 30, levando 
chapéu ou boné, calçado fe-
chado, água e lanche para 
compartilhar com outros vo-
luntários. Ah, e uma caneca, 
também, para evitar o uso 
de materiais descartáveis na 
hora de se hidratar. 

O ponto de encontro mar-
cado é na Rua das Uvaias, 
bem ao lado da estação Saú-
de do metrô. 

isso, se classificaram para dis-
putar o torneio fora do País. 
O campeonato reuniu alunos 
de escolas públicas, que se 
enfrentaram nas categorias 
sub-12, 14 e 17, feminino e 
masculino.

A Danone Copa das Na-

ções tem como 
e m b a i x a d o r 
o ex-jogador e 
ídolo da seleção 
francesa, Zidane. 
A  compet ição 
acont e ce u no 
estado de Nova 
Jersey e a final 
em Nova York, 
com 32 países 
participantes. Na 

categoria feminina as dispu-
tas foram entre times de seis 
nações, sendo: Brasil (repre-
sentado pelo Centro Olímpi-
co), Estados Unidos, França, 
Canadá, Espanha e Itália.

Texto: Carlane Borges 
e Gabriela dos Santos

Foto: Divulgação/Danone Nations Cup
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•MEIO AMBIENTE

AES Eletropaulo corta 
árvores e revolta moradores

Em pleno 21 de se-
tembro, Dia da Árvore, 
os moradores da rua En-
genheiro Armando de 
Virgilis, na Vila Mariana 
tiveram que assistir ao 
desmatamento de quase 
200 árvores. Os núme-
ros são desencontrados, 
mas o fato é mais de 
120 exemplares vieram 
abaixo de uma só vez, 
às vésperas da chegada 
da Primavera, por conta 
de uma obra da AES Ele-
tropaulo. 

O corte das árvores 
foi tema de matéria exibida 
pelo SPTV, da Rede Globo, 
causou comoção nas redes 
sociais, gerando inúmeros 
vídeos e até fotos de passa-
rinhos mortos por conta da 
ação. Vizinhos alegam que 
havia ninhos nas árvores cor-
tadas.

Mas, nada disso adiantou. 
A obra já estava planejada e 
autorizada pela Prefeitura e o 
ritmo dos trabalhosfoi inten-
so. Segundo a empresa, uma 
nova subestação de energia 
está sendo construída na re-
gião e vai demandar ações e 
obras em vários pontos do 
bairro (veja mapa).

O objetivo é reduzir o ris-
co de apagões e cortes de 
energia. O cabeamento de 
alta tensão será subterrâneo, 
mas a empresa garante que 
no caso da área verde na Vila 
Mariana não havia outra alter-
nativa senão o corte de várias 
árvores e o transplante de 
outras. A empresa nega que 

havia ninhos de pássaros nos 
exemplares removidos. 

A autorização dada pela 
Prefeitura também determina 
compensação ambiental e a 
AES Eletropaulo garante que 
vai plantar outras 200 árvores 
e garantir a manutenção de-
las, também na Vila Mariana. 

 A obra da nova estação vai 
representar um investimento 
de 60 milhões em obras que 
vão beneficiar cerca de 280 
mil pontos/clientes. 

As obras partem da Rua 
Domingos de Moraes e vão 
se estender até a região da 
Avenida do Cursino, já na 
área da Prefeitura Regional 
do Ipiranga. Também na área 
da Cursino será instalada uma 
nova linha de transmissão 
subterrânea que levará ener-
gia até a nova estação.

A construção da nova su-
bestação deve ser concluída 
em dezembro de 2018. A AES 
alega que as novas subesta-
ções vão trazer benefícios 
diretos para bairros como Vila 

Mariana, estão Vila Clementi-
no, Vila Nova Conceição, Acli-
mação, Cambuci, Ipiranga, Li-
berdade, Mooca e Bela Vista.

A empresa ainda garante 
que as obras acontecerão em 
horários alternativos, seguin-
do orientação da Prefeitura e 
CET e sem haver interrupção 
de energia elétrica.

A supressão de 122 árvo-
res exóticas foi autorizada 
pela Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente por meio do 
TCA (Termo de Compensação 
Ambiental) 363/2016. Há ainda 
previsão de corte de outras 
55 árvores nativas e 17 trans-
plantes. 

O termo determina a pre-
servação de 272 exemplares 
arbóreos e plantio interno 
de 205 mudas de espécies 
nativas, acompanhadas dos 
respectivos tutores, que as 
auxiliam a crescer.

A Prefeitura Regional Vila 
Mariana informou que está 
acompanhando a execução da 
obra em sua área.

Apresentar imóveis adequados a 
cada cliente é essencial, diz corretor

•MERCADO IMOBILIÁRIO

O corretor de imóveis NI-
VALDO MESSIAS, com 40 anos 
de experiência, é especializado 
na região de Vila Clementino, 
Saúde e Vila Mariana, bairros 
onde já celebrou mais de 2.000 
contratos.

“ A procura por imóveis vem 
crescendo e as vendas aumen-
tando. Agora é o momento de 
realizar a compra de seu imó-
vel. Nossa região é a segunda 
mais procurada para se residir 
em São Paulo. Antes da crise, a 
valorização ultrapassava os 30% 
ao ano e tudo leva crer que os 
valores praticados hoje não irão 
permanecer por muito tempo”, 
orienta Nivaldo.

“Quando for comprar um 
imóvel, procure um corretor 
profissional, especializado na 
região que deseja. Ao informar o 
tipo e perfil de imóvel e valor que 
pretende investir, com certeza o 
corretor não terá mais que cinco 
boas opções de qualidade”, aler-
ta. Ele explica que, para chegar a 
essas cinco opções, o Corretor 
Profissional terá visitado cen-
tenas de imóveis dentro desse 
perfil. “Ele conhece cada metro 
quadrado e todos os prédios e 
plantas dos imóveis que estão 
enquadrados no que cada cliente 
procura”, garante.

Para Nivaldo, um bom cor-
retor profissional é aquele que 
não tenta convencer ninguém 
a comprar. “Com seu conhe-
cimento, ele mostra o imóvel 
certo para pessoa certa. Ele é 
o caminho mais curto entre o 
comprador e seu imóvel, o que 
também representa ganho de 
tempo para os proprietários, já 
que não vai apresentar o imóvel 
dele a pessoas que não se inte-
ressariam por não se encaixrem 

no perfil para aque-
le imóvel”.

O  C o r r e t o r 
Profissional usa 
os jornais e por-
tais  da internet 
para se comunicar 
com seus clientes 
mas, a partir daí, 
o contato passa 
a ser pessoal não 
mais virtual.”Assim 
como você busca 
o melhor médico 
para se tratar, na 
compra de um imó-
vel busque sempre 
um ótimo Corretor. Temos óti-
mos profissionais na região, 
mas alguns clientes podem 
encontrar dificuldades para 
chegar nesses Corretores re-
almente profissionais”, opina. 

“Nos cursos que formam 
os atuais profissionais, nada 
do que é aplicado o Corretor 
de Imóveis irá usar. Eles não 
formam profissionais, jogam no 
mercado centenas de pessoas 
sem nenhum conhecimento 
que, em poucos meses, desis-
tem da profissão, por falta de 
uma boa formação. Nas Imobi-
liárias são largados sem que te-
nham acompanhamento de um 
profissional experiente”, diz.

“Hoje é muito comum Imo-
biliárias impedirem os bons 
Corretores de trabalhar da for-
ma correta  por optarem por 
sistemas de internet, onde o 
Corretor de Imóveis vira um  
Operador de Telemarketing, 
passam  o dia fazendo relatório 
e ligando para os clientes pedin-
do fotos para colocar nos Por-
tais”, avalia. “Esse corretor nem 
tem tempo de realizar visitas 
nos imóveis antes de mostrar 

para seus clientes. Hoje em dia é 
normal o cliente conhecer mais 
imóveis que muitos correto-
res, dessa forma o Corretor de 
Imóveis perde a credibilidade”. 
acredita Nivaldo.

O corretor acredita que mui-
tos clientes acabam formando 
uma opinião totalmente errada 
do que realmente é um Corre-
tor de Imóveis Profissional.

“Busque sempre um Cor-
retor de Imóveis que seja real-
mente profissional tanto para 
comprar como para alugar um 
Imóvel. E se sua intenção for 
deixar seu imóvel para ser admi-
nistrado, procure sempre uma 
empresa que não somente irá 
receber e depositar na sua con-
ta e sim alguém que cuide de 
seu imóvel como se dela fosse, 
fazendo uma seleção rigoro-
sa dos locatários e fiadores, 
controle mensal e prestações 
de contas dos condomínios, 
IPTUS e vistorias constantes no 
imóvel.

NIVALDO MESSIAS, Creci. 
41.888, tem sede na Rua Luis 
Gois, nº 1530, sala 02 - Vila Cle-
mentino Telefones: 3297-5922; 
Cel. 99258-7999

AGORA, TAMBÉM  
COM ENSINO MÉDIO

VESPERTINO

R$ 
746,91*

MÊS

Renovação Baby
R. Democracia, 180
Vl. Brasilina/SP
Tel: (11) 2352-4415

Unidade III
R. Bento de Faria, 129
Jd. da Saúde/SP
Tel: (11) 5073-5231

Renovação Jr.
R. Kalil Nader Habr, 281
Jd. da Saúde/SP
Tel: (11) 5073-1455

Unidade IV
R. Pe. Bento Pacheco, 3244
Indaiatuba/SP
Tel: (19) 3801-5550

Unidade II
R. Kalil Nader Habr, 137
Vila Moraes/SP
Tel: (11) 5073-1455

Centro de Convivência
R. Luiz da Costa Ramos, 328
Vila Moraes/SP
Tel: (11) 5077-4183

5073-5231       RENOVACAO.COM.BR

fortes e eficientes, da formação ao resultado.

I N F A N T I L  -  F U N D A M E N T A L  -  M É D I O

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO RENOVAÇÃO

A MELHOR PREPARAÇÃO PARA
AS MELHORES UNIVERSIDADES!

AGORA, TAMBÉM  
COM ENSINO MÉDIO

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO RENOVAÇÃO

* VALOR DO CURSO DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO, NÃO INCLUÍDAS AS DESPESAS COM O MATERIAL DIDÁTICO
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Biblioteca da Vila Mariana vai receber 
festival de contação de histórias

•CULTURA •SEGURANÇA

Alguém tem dúvidas de 
que contar histórias é uma 
arte? Não são só as crianças 
que ficam com olhos fixos e 
imaginação voando em todas 
as direções ao ouvir uma boa 
história. Encantar-se por his-
tórias e deixar a mente fluir 
pode ser positivo para pes-
soas de todas as idades e, na 
infância, permite formar uma 
cabeça mais criativa. Sem con-
tar que é uma programação 
divertida e que garante horas 
de lazer incríveis. 

Quem concorda não pode 
perder o Festival A Arte de 
Contar Histórias. Em outubro, 
vai acontecer na cidade a 1ª 
edição do evento, promovido 
anualmente pela Secretaria 
Municipal de Cultura.

A programação não prevê 
apenas a contação de história, 
mas também apresentações 
artísticas.  reúne contação 
de histórias e apresentações 
artísticas. 

O evento acontece entre 
os dias 1º e 29 em todas as 
54 bibliotecas públicas da 
cidade, sempre aberto a pes-
soas de todas as idades e com 

entrada gratuita. No site do 
jornal SP Zona Sul, você con-
fere o horário e programação 
de contação de histórias nas 
bibliotecas. 

Além das contações, o 
festival traz a três espaços o 
espetáculo “Artimanhas do 
arco da-velha”, da Cia Farnel. A 
peça, que reúne música e tea-
tro de bonecos, é apresentada 
dia 21, na Viriato Corrêa; da Vila 
Mariana; e dia 29, na Roberto 
Santos. O texto é inspirado em 
contos populares brasileiros, 
como as histórias do persona-
gem Pedro Malasartes.

O interessante é que a 
contação é considerada uma 
das formas mais estimulantes 
de conectar as crianças aos 
livros.  A leitura torna-se mais 
atraente, já que a imagina-
ção é estimulada . Também 
é uma maneira de promover 
a integração e de transmitir 
conhecimentos. 

Contadores
Outro destaque da pro-

gramação está no Curso de 
Formação de Contadores, 
que já está em sua décima 
edição. Tem início no dia 30 

de setembro, na Hans Chris-
tian Andersen, e vai até o dia 
25 de novembro. Nesse ano, 
a atividade será ministrada 
pelos contadores Kelly Orasi, 
Simone Grande, Ivani Maga-
lhães e Ana Luisa Lacombe. A 
biblioteca também recebe, no 
dia 9, o cortejo “Para Lá das 
Palavras”, com o Núcleo Pé 
de Zamba. A Biblioteca Hans 
Christian Andersen fica na  Av. 
Celso Garcia, 4.142, Tatuapé. 

Telefone: 2295-3447. A partir 
de 30/09. Inscrições abertas 
na Biblioteca. Sáb., 9h as 16h.

O espetáculo “Artimanhas 
do arco da-velha” será apre-
sentado na Biblioteca Viriato 
Correa dia 21, 14h (R. Sena 
Madureira, 298, Vila Maria-
na. - tel. 5573-4017 e 5574-
0389). Na Roberto Santos (. 
Cisplatina, 505, Ipiranga- tel. 
2273-2390 e 2063-0901 será 
dia 29, 11h.

A Policia Militar prendeu, 
na manhã de quarta-feira 
(27), um homem de 34 anos, 
por roubo a uma loja de per-
fumes, na Avenida Mascote, 
no Jabaquara, zona sul de 
São Paulo. 

Em patrulhamento, poli-
ciais do 3° Batalhão Metropo-
litano foram informados por 
um pedestre sobre o roubo 
em andamento na loja e fo-
ram até o local.

Próximo da loja, os PMs vi-
ram um homem entrar em um 
Fiat Mobi. Ao notar a presen-
ça dos militares, ele tentou 
fugir, mas foi detido. Com ele 
estava localizado um celular e 
dentro do carro foram encon-
tradas duas sacolas com 29 

frascos de perfumes avaliados 
em R$ 3,8 mil.

Uma vítima informou que 
estava na loja para comprar 
perfume quando o homem 
entrou e anunciou o assalto. 
O criminoso disse estar arma-
do, roubou seu celular, chave 
do carro e produtos da loja. 
Depois trancou ela e as fun-
cionárias no estoque.

O carro, celular e perfu-
mes foram devolvidos aos 
proprietários. O criminoso 
foi indiciado por roubo de 
estabelecimento comercial 
e também por roubo de ve-
ículo. O caso foi registrado 
no 35° Distrito Policial (Ja-
baquara). 

Da SSP/SP

Polícia detém homem 
e recupera perfumes 
roubados na V. Mascote

LIGUE: 99918-9517 (VIVO) 
   Fone: 2387-4184

ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

29 de OUTUBRO - DOMINGO 
SÃO ROQUE 

Alcachofras e Vinho
Inclui: ônibus Executivo, lanche de bordo,visita à 

Vinícola Góes e à Vinícola Canguera, Almoço, visita 
à Pista de Esqui. Participação na EXPO São Roque 

Valor:  R$ 198,00 à vista ou 2 x R$ 109,00 

PASSEIOS DE UM DIA 2017
11 ANOS

DE VIAGENS 
EM GRUPO

25 DE NOVEMBRO - SÁBADO
SANTUÁRIO DE APARECIDA

Inclui: ônibus Executivo, lanche de bordo, visita ao 
Santuário de Aparecida e complexo Religioso/Turístico 

com guia de turismo. Não inclui almoço. No local, háuma 
enorme Praça de Alimentação, com inúmeras opçoes 
Valor:  R$ 159,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 84,00 

10 DE DEZEMBRO - DOMINGO
MARIA FUMAÇA - (CAMPINAS/JAGUARIÚNA)

Inclui: ônibus executivo, lanche de bordo,  
almoço em Holambra, ingresso Maria Fumaça,  

tempo livre em Pedreira, cidade das porcelanas
Valor:  R$ 219,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 114,00 

Seu filho 
está preparado 
para o futuro?

» Robótica com 
Drones e Dash & Dot
» Desenvolvimento
    de games e 
     aplicativos
» Produção e 
   edição de vídeo      
    para o Youtube

CURSOS DE 
TECNOLOGIA
PARA 
CRIANÇAS 
E JOVENS DE 
5 A 17 ANOS

LIGUE AGORA E AGENDE 
UMA AULA GRATUITA: 

5083.0970
Unidade Saúde: Av. Onze de Junho, 229

ASSISTA A UMA AULA GRATUITA

RESERVE SEU LUGAR:      9 6611.1945 

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 833 - próx. metrô Pça Árvore 
Fone: 5589-5155      www.liteingles.com.br

Quer realmente
FALAR INGLÊS?

VOCÊ PODE!
AINDA ESTE ANO!

Valores 
a partir de 
R$ 691,00 

Matrículas 2018

30% de desconto

Até 29/09

• Infantil • Fundamental • Médio

R. Coronel Lisboa, 698 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br
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VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

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

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

BSV

•CONSTRUÇÃO •REFORMA•DECORAÇÃO

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

› Reparo ou troca de registro 
sem quebrar paredes 
› Fazemos desentupimento
›CAÇA VAZAMENTOS

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

5625-2599   •   96155-1045
7843-9606 - ID 55*687*22TRATAR C/ 

VALMIR

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

LOJA DENTRO DA ROSHEL - TEL.: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23 - Vila São José

LOJA YERVANT - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

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

LOJA INTERLAGOS - F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos

LOJA M. BOI - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
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***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

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

2807-0797
94767-7072

www.belloespacosp.com.br

• Carpetes • Cortinas
•  Persianas • Divisórias 
•  Pisos laminados
• Papel de parede 

- Forro PVC - Drywall  
•  Redes de Proteção 
•  Telas  Mosquiteira

R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore

Bello Espaço
decorações & projetos

EM ATÉ 5X
Pagamento

48 HORAS
Colocação

 Mais alternativas constru-
tivas, alta disponibilidade e di-
versidade de matérias-primas 
(madeira de refl orestamento), 
alta demanda por habitações, 
incentivo à sustentabilidade e 
agilidade na hora de construir. 
De acordo com o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), muitas são as razões 
para que a construção em 
madeira se torne um mercado 
interessante e cresça no Brasil, 
convivendo e se mesclando a 
outras soluções construtivas. 
Contudo, uma série de desa-
fi os devem ser superados a fi m 
de desenvolvê-lo.

O Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT) participou 
do Woodrise Bordeaux 2017 - 1º 
Congresso Mundial de Cons-
trução Civil em Madeira em 
Altura, ocorrido na França 
entre os dias 10 e 15 de setem-
bro, e assinou um acordo de 
cooperação multilateral com 
quatro países cujo objetivo é 
promover o uso da madeira 
em edifi cações de alto desem-
penho de forma econômica, 
responsável e sustentável.

Os pesquisadores do IPT no 
evento contou com o apoio da 
empresa fl orestal Amata Bra-
sil, que possui um projeto de 
construção de um edifício em 
madeira 100% certificada em 

São Paulo. Com 13 pavimen-
tos, o projeto será um marco 
na construção em madeira 
no Brasil, que não possui edi-
fi cações de alto desempenho 
baseadas no uso da matéria-
-prima.

“Os demais países que as-
sinaram o acordo possuem 
algumas soluções constru-
tivas em madeira bastante 
maduras. Porém, são países de 
clima temperado, com outras 
espécies de árvores, outras 
regulamentações, costumes 
e culturas” avalia Vittorino. 
“O grande desafio do Brasil, 
e do qual o IPT pretende ser 
um braço tecnológico e porta-
-voz, é a adaptação e criação 
de soluções que atendam ao 
nosso contexto e a contextos 
semelhantes ao nosso”, expli-
ca o pesquisador.

Nas palavras de Ligia, o 
Instituto uma grande oportu-
nidade de desenvolvimento 

no contato com outras institui-
ções de pesquisa, em especial 
o FCBA, que possui linhas de 
pesquisa complementares 
às do IPT. “E temos também 
a ensinar: a construção em 
madeira desses países baseia-
-se muito no uso de coníferas, 
em um número de espécies 
muito limitado. Nossa diversi-
dade de espécies de árvores 
e a disponibilidade de áreas 
para plantio são maiores, o 
que pode ampliar o leque de 
possibilidades na hora de cons-
truir”, avalia.

Brasil vai investir em casas de madeira
› Aplicação de:

• Synteko

• Bona

• Verniz Poliuretano

• Resina Acrílica  

   em Pedras

› Polimento de:

• Mármore

• Granilite

› Colocação

  de rodapé

› Piso Laminado 

Sinteko & Bona

Fones: 2275-9770 e 5585-9632
95925-3094 - Facebook: tauariaplicadora

OKINAWA
CUPINS

CUPINS DE SOLO
E CUPINS DE

MADEIRA SECA.
BROCAS - CARUNCHO

DEDETIZADORA:
BARATAS - PULGAS -
FORMIGAS - RATOS

5012-1226
5012-3996

Saúde e Estética
OdontologiaCasas de Repouso

Cuidadores

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

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

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia ( opcional)

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:
www.cuidadoresdavida.com.br

4113-1838
9.9543-4748
9.9458-6000

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

Tratamento com implantes dentários 
em curso de pós-graduação

Local: Bairro Saúde, próximo ao metrô Saúde - Falar com Marli ou Amanda
Telefones: 2359-3561 ou 9 6571-9651

Professores associados
SELECIONAM PACIENTES PARA:

> Cirurgia de implantes sem cortes, sem pontos
e em poucos minutos (Cirurgia Virtual Guiada)

PROCEDIMENTO DE EXTREMO BENEFÍCIO 
PARA OS PACIENTES, MENOS INVASIVO 

E COM EXCELENTE PÓS OPERATÓRIO
Necessário avaliar se há indicação para a técnica

Ligue e agende sua avaliação

Quer anunciar? Ligue: 5072-2020 e 9 8216-2837

MEGA 
REDES DE 
PROTEÇÃO

Há mais de dez anos no mercado, 
trabalhando com redes de primeira

qualidade da Equiplex
REDES DE PROTEÇÃO PARA:
SACADAS, JANELAS, PISCINAS

Somos também fabricantes de rede 
esportiva: quadra, gol, volei, basquete etc

3624-7222 
2309-6183

megaredesdeprotecao.com.br



29 DE SETEMBRO DE 2017PÁG. 08

•GASTRONOMIA

R. Dr. Bacelar, 926 
Vila Clementino

www.burguerplace.com.br

Tel.: 5585-0555

R. Dr. Bacelar, 926 

www.burguerplace.com.br

A CADA DIA, 
UMA PROMOÇÃO!

Bife ancho ou chorizo grelhado: de R$ 99 por R$ 65,90!
A Ceci Grelhados faz 

sucesso pela praticidade, 
qualidade das carnes e 
preços de dar água na 
boca - em se tratando de 
cortes especiais de car-
ne e churrasco prontinho 
para consumo.

Agora, a casa está 
com uma promoção es-
pecial para os fãs das 
saborosas e tenras carnes 
argentinas. O famoso bife 
ancho ou chorizo grelha-
do, que custava R$ 99, 
está saindo por apenas 
R$ 65,90! Vale ressaltar: 
o cliente já leva a carne 
prontinha para consumo, 
quente e no ponto dese-
jado, grelhada na hora 
em churraqueira própria. 
A porção serve tranquila-

mente três pessoas. 
O ideal é ligar alguns 

minutos antes, marcar ho-
rário e reservar a peça. Ao 
buscar já vai sentir aque-
le aroma irresistível do 
churrasco bem feitinho.

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

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

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

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

Festas e eventos
É possível também con-

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

Todas as carnes são 
de frigoríficos brasileiros 
renomados como Friboi, 
Red Angus Beef, Aurora 
e Sadia.

A Ceci Grelhados fica 
na Avenida Afonso Ma-
riano Fagundes, 1349 - Pla-
nalto Paulista. Telefones: 
2276-7901 e 8542-3449.

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

 

Hamburgueria surpreende com 
novo cardápio e ambiente renovado

Em 1982, há exatos 35 anos, 
uma família inaugurava sua 
primeira hamburgueria, na 
zona norte de São Paulo, com o 
nome de Pipo´s Hambúrguer. A 
ideia foi sustentada pelos seus 
filhos que, neste ano, estão 
celebrando o aniversário de 11 
anos  da hamburgueria Burguer 
Place, na Vila Clementino.

Muitas coisas mudaram ao 
longo dos anos. Recentemen-
te, a equipe da Burguer Place 
sentiu necessidade de mudança 
e veio com a modernização e 
nova estrutura . Há menos de 
quatro meses, a casa passou 
por uma reforma que moderni-
zou e inovou ao mesmo tempo.  

As principais novidades es-
tão na aparência interna, no 
cardápio e nas bebidas. Depois 
de fechar parceria com duas 
grandes potências do setor de 
bebidas - Heineken e Coca-Cola, 
a casa agora oferece cervejas 
geladas a -4,5º e Chopp Amstel .

Na aparência, a casa ganhou 
um astral descolado e temático, 
ideal para conferir o novíssimo 
cardápio, recheado de novida-
des. Assinado por uma Chef 
Gourmet que trabalha em LA 
(Los Angeles), o novo menu 
traz um pouco da modernidade 
e da tradição de um dos lugares 
que preparam um dos melho-
res “Burgers” do mundo.

Um lançamento em sandu-
íche que está conquistando o 
paladar dos clientes é o Rocky 
Burguer. Leva pão de Brio-
che tostadinho com manteiga 
de blue cheese, hambúrguer 
de picanha de 180g, queijo 
da casa, cebola glaceada no 
tabasco, rúcula, rodelas de 

tomate e maionese da casa.
Mas essa é apenas uma das 

novidades da hamburgueria 
,que ainda conta com um vasto 
cardápio incluindo hambúrgue-
res de carne bovina, frango, ca-
labresa, picanha e um delicioso 
hambúrguer vegetariano, além 
de outros lanches exclusivos 
assinados pela chef. Beirutes, 

porções, shakes e sobremesas 
completam o cardápio.

Se você ainda não foi na 
hamburgueria após a reforma 
não sabe o que está perdendo. 
Deixe o Burguer Place recon-
quistar seu paladar !!!!

Fica na Rua Dr. Bacelar,926 
,  Vi la  Clementino.  Telefo-
nes:5585-0555 e 5584-0881.

Pça.  Santa Rita, 113 – Mirandópolis 
horário  balcão:  das 10h às 19:00h

Tel: 2276-7235    
         2276-8170

 Mousses: Chocolate - Limão e Maracujá     Bebidas

 Tortas Salgadas -1 Kg
 Doces Portugueses
 Doces  Árabes
 Café, Bolos e Massas Congeladas
 Kibe  Catupiry – Kibe Coalhada 
      - Kibe Chanklish – Kibe Cheddar 
     – Kibe de Carne

ESFIHAS ABERTAS

OU FECHADAS

FEITAS NA HORA

42 TIPOS!!!

PASTEL SEQUINHO E CROCANTE
NA CAIXINHA EMBALADOS UM A UM!!! 

MAIS DE 140 

OPÇÕES DE 

SABORES!!!!

97614-1955

DELIVERY:
3384-8696                        
3384-8664

Farinhas - Bolos - Chás
Doces - Salgados - Cereais

Bebidas - Vitaminas 
Temperos - Encapsulados

Av. Onze de Junho, 715
   5081-2940   99123-40985081-2940   99123-4098

/emporiovalenca
@emporiovalenca

2a a Sábado, das 11h00 às 15h30h

Rua Loefgreen, 1418 - F: 5082-3440
Próx. Estação Santa Cruz do metrô

BUFFET POR QUILO 
C/SOBREMESA GRÁTIS

BUFFET POR QUILO 
MAJOGUEDES 

Comida Caseira saudável

› Pratos quentes 
diversificados
› Buffet 
de saladas

ACEITAMOS

TODOS OS 

CARTÕES

Delivery: 5084-8014
Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

Delivery: 5084-8014

Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

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

倀 刀 伀 䴀 伀 匀 伀 䈀 䄀 刀 䤀 䄀

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

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
 瀀漀爀 琀攀洀瀀漀 氀椀洀椀琀愀搀漀

Em seu próximo pedido de delivery, 
peça diretamente pelo nosso

aplicativo e ganhe

Em seu próximo pedido de delivery, 
peça diretamente pelo nosso

aplicativo e ganhe

20%
de desconto
20%
de desconto

Delivery: 5084-8014
Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

Delivery: 5084-8014

Rua Áurea, 343 - Vila Mariana



PÁG. 0929 DE SETEMBRO DE 2017

VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino

CR
EC

I-2
39

25
-J

www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772

CR
EC

I-2
39

25
-J

www.conquistaimoveis.net.br

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS 2 GRS NOVO 

R$ 598  MIL 
Local espetacular, liv. 2 ambs , 

terraço gourmet, Rico em arms, 
maravilhoso, edifício belíssimo 

c/ lazer. 

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS  GAR  75 M² AU

R$ 1.900,00
Local  espetacular , living 2 ambs

coz. Equipada, rico em arms.
Não deixe de conhecer .

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.700,00
Ótimo apto, edifício sem
elevador, exc local, próx.

metrô Pça da Árvore.

ALTO IPIRANGA
SALAS COMERCIAIS

R$ 1.500,00
Salas comerciais, em torno
de 40m² aú. Prédio novo,

excelente localização.

METRÔ STA CRUZ
SALA COMERCIAL  

R$ 1.800,00

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

V. MARIANA/CHAC. INGLESA
APTO 3 DTS  STE  2 GARS

R$ 678 MIL
Belíssimo , prox. Ao metrô Sta Cruz, liv. 
2 ambs , terr. Coz. Equipada , edifício 

magnífico  c/ lazer total . 

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STES  3 GRS

R$ 4.800,00
Ótimo apto, 123m² aú,

próx ao Parque do
Ibirapuera, lazer total.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000 MIL
Ótimo sobrado, 8 salas, 8 vagas, 
4 banheiros, reformado, próx ao 

metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 559 MIL
Ótimo apto, liv c/ sacada, rico em 

arms, lazer, próx metrô.
Maravilhoso, vale a pena conhecer.

MIRANDÓPOLIS
APTO  1 DORM  GAR

R$ 320 MIL
Reformado, local privil,

próx metrô Saúde.
Não deixe de conhecer!

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 650 MIL
Ótima localiz, 80m² aú,
rico em arms, ao lado

do Metrô Sta Cruz.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  GRS

R$ 798 MIL
Próx metrô, 112m² aú, liv amplo 
2 ambs, coz planejada, rico em 

arms. Ref, lindo, ótimo edif.

V. MARIANA
SOBRADO COML

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas,

3 banheiros, 2 vagas, edícula. 
Próximo ao metrô Ana Rosa.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 790 MIL

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

MIRANDÓPOLIS
CASA  SOBREPOSTA

R$ 1.700,00
Casa vila, 80m² áú, reform,

1 dorm c/ sacada, sala ampla, coz
e quintal. Próx Metrô São Judas.

METRÔ STA CRUZ
APTO  3 DTS  STE  76M² AÚ

R$ 688 MIL
Maravilhoso, rico em arms,

terraço, andar alto.
Edifício super cobiçado

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 465 MIL
Excel. apto, boa localiz,
andar alto, próximo ao
Metrô Praça da Árvore.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  S/GAR

R$ 350 MIL
Ótimo apto, 62m² aú, reformado, 
localiz privil, Próximo ao metrô 

Praça da Árvore

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.050 MIL
Ao lado do metrô, andar alto, 

terraço, repleto de
 armários, lazer.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA  -  5X26

R$ 495 MIL
Ótima localização, sala boa,

2 amplos dts, próximo
Metrô Praça da Árvore.

V. CLEMENTINO
APTO   3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.200 MIL
Exc localiz, 163m² áú, and alto, 

living 3 ambs, Edif super cobiçado.
Aceita permuta por casa no bairro.

MIRANDÓPOLIS
APTO   2 DTS  GAR

R$ 395 MIL
Excelente apartamento,

boa localização, condomínio baixo. 
Vale a pena conhecer.

V. CLEMENTINO
APTO   2 DTS  GAR

R$ 519 MIL
Ótimo apto, 70m² áú, 

bem localizado,
ao lado do Metrô Santa Cruz.

V. MARIANA
APTO   2 DTS  GAR

R$ 559 MIL
Reformado, ótima

localização, ao lado do
Metrô Vila Mariana.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 650 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

rua arborizada, gar coberta, próx 
a bancos, mercado e padaria.

V. MARIANA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 3.000,00
Exc sobrado, sl 3 ambs, coz americ, 

quintal, depósito. Ótima local, 
próx Sesc V. Mariana

V. CLEMENTINO
PRÉDIO COMERCIAL

R$ 19.500,00
Ótima local, 550m² ac,

14 sls, 7 banheiros, refeitório, 
copa, 8 vagas garagem.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 1.300.000 MIL
Ótima localiz, 400m² ác, 10x35,
14 sls, 7 banh, 8 vgs, terr plano, 
bom para diversas finalidades.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.800,00
Ótimo apto, 93m² áú,
2 bons dts, com arms,

dep empregada, 2 banheiros.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

R$ 900 MIL
Living 3 ambs, 3 amplos DTS, 
edícula, 4 vgs, quintal, jardim, 

entrada lateral.

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 379 MIL
Ótimo apto, perfeito estado

conserv, arms plan, cond baixo, boa 
área de lazer, próx Metrô Saúde.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 445 MIL
Reformado, elétrica e hidráulica, 

localização privilegiada,
excelente negócio.

CHÁC. INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 510 MIL
Oportunidade, ótimo apto,

living c/ sacada, rico em arms.
Vale a pena conhecer.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS STE 2 GARS

R$ 1.320.000 MIL
Excelente sobrado, reformado, 

ótima Local, rico em arms,
cozinha planejada.

CAMPO BELO
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 770 MIL
Ótimo apto, 69m² áú, living
com terraço, repleto arms,
rua arborizada, depósito.

SAÚDE
SOBRADO  3 DTS  STE  GRS

R$ 849 MIL
Exc sobrado, novo, living 2 ambs, 

lavabo, varanda. Fácil acesso,
vale a pena conferir.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 550 MIL
Ótimo local, reformado, 73m² áú, 
liv c/ terraço, 2 ambs, coz planej, 
repl arms. Próx ao Metrô Saúde.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 950.000 MIL
Exc área útil, 104m², ótima local, 

liv 2 ambs, lavabo, terraço,
repl arms, coz planej.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STES  2 GRS

R$ 1.220.000 MIL
Exc neg, andar alto, 108m² áú,
liv 2 ambs, terraço, rico arms.

Próx ao Metrô Santa Cruz.

PLANALTO PTA.
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.850,00
Ótimo apto, boa localização, 

living amplo, 2 ambs.
Vale a pena conhecer.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster, terraço,
lavabo. Confira!

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  STE  GAR

R$ 3.200,00
Ótimo sobrado, rua tranquila, 

cozinha planejada,
2 banheiros.

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

APTO
JD. CELESTE
R$ 230 MIL

Localizado na Av. dos Ourives, 
vago, prédio c/ 6 anos e lazer 

completo, condomínio R$ 
305,00, c/ 2 dorm., wc social, 

sala p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.599

COBERTURA DUPLEX 
BQ. DA SAÚDE
R$ 980 MIL

AU = 176 m², c/ 4 dorm. c/ 
AE, 2 suítes, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz.c/ AE, dep. p/ 

empreg, cobertura c/ sl. p/ TV, 
lavabo, um das suítes, e terraço 

gourmet, gar. p/ 3 carros - 
REF.: 15.839

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 400 MIL
Reformado, bom acabto., área 
útil de 62 m², c/ 2 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, wc social, cozinha c/ 
AE, lavanderia c/ AE, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.868

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$  1.170 MIL

Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 

c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churrasq . e 
forno á lenha, piscina, saúde, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

SOBRADO
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

SOBRADOS NOVOS 
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
- Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 

living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

emp., gar. p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 15.058

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Travessa da rua Tiquatira, ótimo 
acabamento, c/ 3 dormitórios, 

suítes, wc social, sala, 
lavabo,cozinha, lavanderia, 

terraço c/churrasqueira, gar. p/ 
2 carros - REF.: 15.956

(3) IMÓVEIS
V. BRAS.MACHADO

R$ 795 MIL
Ótimo p/ renda, sendo uma 

casa c/ 2 dorm.,sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, garagem 

p/ 2 carros, e outras duas 
casas c/ 1 dorm., sala, coz., wc 
social, lavand. - REF.: 15.969

APTO
JD. V. MARIANA

R$ 1.290 MIL
Excelente área útil de 174 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte máster 
c/ closet, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 15.746

SOBRADO
METRÔ IMIGRANTES

R$ 450 MIL
Ótima oferta, ao lado do Metrô 
Santos-Imigrantes, c/ 2 dorm., 

ampla suíte c/ hidro, amplo 
terraço, wc social, living p/ 
2 amb. em desnível, copa, 

cozinha, depósito, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.837 

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 345 MIL

Impecável, toda reformada, c/ 
2 dorm., wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, copa, coz. c/ AE, 
lavand, gar. p/ 1 carro, estuda 

permuta c/ apto. 3 dorm.
menor valor - REF.: 14.535

APTO
PLANATO PTA.

R$ 385 MIL
Ótimo local da Av. José Maria 

Whitaker, reformado, bom 
acabto., condomínio somente 
340,00, c/ 2 dorms, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha, área 

de serviço, garagem p/ 1 carro - 
REF.: 15.949

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 399 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, terraço, garagem p/ 
2 carros, rua tranquila e sem 

saída - REF.: 15.723

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 510 MIL
Excelente localização do bairro, 
ótima oferta, terreno c/ 315 m², 
construção 104 m², c/ 2 dorms, 
sala, cozinha, wc social, amplo 
quintal c/ churr, gar. p/ 1 carros 

REF.: 16.118

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 535 MIL
Vago, reformado, excelente 

localização da rua Samambaia, 
c/ 2 dorm., wc social, living, 

copa, cozinha, dep. p/ empreg., 
depósito, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.004

APTO
CAMBUCI

R$ 220 MIL
Ao lado da Estação Ana Neri, 

ótimo para moradia ou renda, c/ 
1 dormitório, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ rack emb., sacada, 
cozinha americana planejada, 

lavanderia, cond. somente
R$ 285,00 - REF.: 15.506

APTO
V. STO. ESTÉFANO

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

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

living, lavabo, cozinha c/ 
armários, fogão e mesa 

embutidas, quintal, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 15.864

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Ótimo local, reformado, 

impecável, AU = 73 m², c/ 2 
dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha planejada, 
dependência p/ empreg., gar.

p/ 1 carro - REF.: 15.820

SOBRADO
V. MORAES
R$ 540 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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 2 

dorm., wc social, living p/ 2 
amb., copa, cozinha, despensa, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, terreno 

5 x 25m, construção 141 m² - 
REF.: 15.687

SOBRADO
V.BRAS. MACHADO

R$ 680 MIL
Reformada, bom acabamento, 

c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, escritório, copa 
/ cozinha c/ AE, despensa, dep. 

p/ empreg., quintal c/ churr., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 15.906

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente sobrado em 

condomínio fechado, c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha 

planejada, wc p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 16.075

SOBRADO + EDÍCULA
BQ DA SAÚDE
R$ 790 MIL

Terreno 5 x 50 mts., construção 
380 m², sendo um sobrado c/ 2 
suítes, living, sl. jantar, cozinha, 

dep. Empreg., gar. p/ 1 carro, 
edícula c/ 1 dorm., sala, coz., 

wc, e amplo salão nos fundos - 
REF.: 16.086

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

1.150 MIL
Ótimo local, c/ 3 dormitórios, 2 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., amplo quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 15.650

APTO.
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.180 MIL

AU = 121,50m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, closet, liv. p/ 2 amb. 
c/ sacada gourmet, escritório, 
lavabo, coz. planej., gar. p/ 2 
carros, estuda apto. litoral de 
menor valor - REF.: 14.542

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

AU = 138 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, closet, ar 

condicionado, living p/ 2 amb. 
c/ ampla sacada gourmet, 

escritório, lavabo, coz. planej., 
gar. p/ 2 carros, estuda imóvel 
de menor valor - REF.: 15.805

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 427 MIL
Ótima rua do bairro, prédio 
de 9 anos, ótimo acabto., c/ 
2 dormitórios, suíte, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha, 

lavanderia, excelente área útil 
de 65m², garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.188

SOBRADO COND. FECHADO 
BQ. DA SAÚDE
R$ 430 MIL

Ótimo condomínio, c/ 2 
dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 

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

REF.: 15.544

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

- Excelente infraestrutura 
c/ estacionamento, teatro, 
sl. ginástica, lanchonete, 

restaurante, portaria 24 hs.,
c/ AU = 34m² e garagem

p/ 2 carros - REF.: 15.612

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 495 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$ 490 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 

comerciais, esquina, entrada p/ 
2 ruas, vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living, cozinha, 
lavanderia, amplo quintal 

coberto, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 15.818

SOBRADO
JD. CLIMAX
R$ 690 MIL

Boa localização do bairro, c/ 4 
dormitórios, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo, copa, 
cozinha c/ AE, lavaanderia, dep. 

p/ empregada, garagem p/ 2 
carros - REF.: 16.025

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 720 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 
c/ churrasq. e forno pizza, gar.p/ 

2 carros - REF.: 15.173

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 745 MIL
Impecável, ótimo acabto., 

terreno 10 x 20m, construção 
190m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 
c/ hidro, living p/ 2 amb., sl. 

Jantar, lavabo, coz. planejada, 
amplo escritório, dep. p/ emp, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 16.021

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 790 MIL
Vago, ótima localização, terreno 
8 x 22 mts., construção 166m², 

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

empregada, quintal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.080

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 580 MIL
Ótima oferta, reformado, c/ 3 
dorm. (2 c/ AE), suíte, living 

p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
dependências p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros, terreno 5,40 x 16 

mts., construção 132 m² - 
REF.: 15857

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

Ótimo p/ renda ou duas 
famílias, água e luz indep, 

sendo uma c/ 2 dorm., sala p/ 
2 amb.,wc social, coz., lavand., 

gar.p/ 2 carros, e nos fundos 
outra casa c/ 1 dorm., coz., wc 

e lavand. - REF.: 15.913

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 

SOBRADO
V. STO. ESTEFANO

R$ 590 MIL
Terreno 129 m², constr. 160 m², 
vago, 3 dorm. c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. 

c/ AE, garagem tipo salão p/ 3 
carros c/ qto. Empreg e wc, qtal 

c/ churrasq. - REF.: 16.114

SOBRADO
METRÔ A. IPIRANGA

R$ 590 MIL
A 700 mts. do Metrô A. do 

Ipiranga, vago, ótimo acabto., 
ótima oferta, c/ 3 dorm. c/ AE 
e ar condicionado, suíte, wc 
social, liv, lavabo, coz. c/ AE, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 15.675

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL 
Terreno 5,20 x 21 mts., 

construção de 136 m², c/ 3 
dorms c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb., ampla coz, planejada, 
lavand, quarto e wc p/ empr, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 15.873

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 630 MIL
Vago, c/ 4 dormitórios, suíte, 

living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros, terreno 5 
x 30 mts., construção de 150 

m² - REF.: 16.098

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 

plano, medindo aprox. 10 x 35 
mts, c/ casa antiga de 220 m² 

de construção, ótimo p/ reforma 
ou construção - REF.: 15.067

SOBRADOS NOVOS 
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização, próx. a 

rua Tiquatira, c/ 3 dorm., suíte, 
jd. inverno, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 2 carros 
- REF.:  15.833

COBERTURA DUPLEX
V. GUMERCINDO

R$ 650MIL
Vago, bom acabto., 2 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, sala de TV, 
coz. planej., lavanderia, wc p/ 

empreg., terraço, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.914

(2) CASAS
V. GUARAN
R$ 650 MIL

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

lavand., gar. p/ 3 carros, nos 
mais um sobrado c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc, ótimo p/ renda 
ou 2 famílias - REF.: 16.092

PRÉDIO COM. P/ 
RENDA - CAMBUCI

R$ 660 MIL
Ótimo p/ renda, ótima oferta, 
podendo alugar todo em andares 
individuais, sendo térreo c/ peq. 
Recepção, salão com., 1º e 2º 
andares cada um c/ 3 salas, coz 
e wc, e 3º andar c/ ampla sala, 
sacada, coz., wc - REF.: 16.082

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Ótimo local da rua Dr. Leite 

Pereira, c/ 3 dorm., wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha 

planejada, lavanderia, amplo 
quintal nos fundos, garagem p/ 

4 carros - REF.: 16.070

(4) IMÓVEIS
V. DAS MERCÊS

R$ 1.272 MIL
Ótimo p/ renda, sendo um 

ótimo salão comercial, mais 
duas casas c/ 1 dorm., sala, 
coz., wc, lavand., e uma casa 
c/ 3 dorm., sala, coz., wc e 
lavanderia - REF.: 15.942 

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.600 MIL

Ótimo local do bairro, terreno 
330m², constr. 250m², c/ 4 

dorm. c/ AE, 2 suítes, sala estar, 
sala TV, escritório, lavabo, coz. 
c/ AE, dep. empreg., churrasq., 
gar. 3 carros, estuda permuta c/ 

apto - REF.: 16.166 
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Administração, Locação, Compra e VendaRFIMÓVEIS

 * VENDA * VENDA * VENDA * * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * 

CASAS SAÚDE  PX. METRÔ
10 X 48 SENDO: 1ª DE 3 DORMS.
2ª DE 2 DORMS. 3ª DE 1 DORM. - 

R$ 1.500 MIL

SOBRADO SAÚDE PX. AO METRÔ
2 DORMS. SALA, COZ. DEP. EMP.
TERRAÇO, QUINTAL, 1 VAGA. -

R$ 530 MIL

APTO VILA MARIANA PX. AO METRÔ
2 DORMS. 1 SUÍTE, SALA, COZINHA

COM  SACADA, LAZER TOTAL. -
R$ 530 MIL

2 CASAS CONCEIÇÃO PX. AO METRÔ
DE 1 DORM. SALA, COZ. A.SERVIÇO. -

POR R$ 220 MIL

APTO PRAÇA DA ÁRVORE
2 DORMS, SALA, COZINHA, 1 VAGA, 

LAZER, PISO DE MADEIRA,
RUA GUIRATINGA - R$ 400 MIL

APTO SAÚDE
2 DORMS. SALA.COZ.1 VAGA

ACEITA DEPÓSITO. R$ 1.450,00

SOBRELOJA JABAQUARA PX. METRÔ
COM RESIDÊNCIA 2 DORMS. SALA, COZ. 
NA AV. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA

R$ 1.200,00

APTO PRAÇA DA ÁRVORE
PX. RUA LUÍS GOES

2 DORMS. 1 SUITE, SALA COZ. LAZER 
TOTAL, 1 VAGA R$ 2.100,00 O PACOTE.

SOBRADÃO COML/RES. SAÚDE
PX. AO METRÔ RUA URÃNIO

4 DORMS. SALA. COZ. 2 VAGAS
R$ 4.500,00

 SALÃO COMERCIAL MIRANDÓPOLIS
AV. JABAQUARA PX. AO CARTÓRIO 

R$ 2.000,00

3 dormitórios sendo 2 suítes,
sala de 3 ambientes, garagem p/ 2 carros,

fácil acesso com excelente localização.

Casarão de esquina, Mirandópolis 
r$ 1.400.000,00

Tel. 94701-2729 / 97547-5264

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

- VENDA - VENDA - VENDA - 

CONCEIÇÃO
Sobrado, 3 ds (suite), sala 02 ambs, 

copa-coz, qtal grande, edicula
completa, 03 vagas. Repleto de 

arms. Junto ao metro. Comercial/
Residencial. R$ 3.800,00.

VILA MASCOTE
Apartamento, 2ds c/ AE,

cozinha c/ AE, 02 banheiros,
a. serviço, despensa, 02 vagas. 
Lazer Completo. R$ 1.800,00.

APTO PQ. JABAQUARA
2 dormitórios, sala ampla,

varanda, lavanderia, 1 vaga.
R$ 1.400,00. 

APTO MIRANDÓPOLIS
2 dorms c/ AE´s, sala ampla,

cozinha, lavanderia, dep. emp,
1 vaga. R$ 1.600,00.

CONCEIÇÃO
Apto 2 dorms. sala 2 ambientes,

Sacada, área de serviço
Quarto e banh. emp.,1 vaga,
junto ao metrô. R$ 1.450,00

CONCEIÇÃO 
(AO LADO DO METRÔ)

Apto 2 dorms , sala ampla,
lavanderia, 2 banheiros, 01 vaga.
Repleto em armários. R$ 2.000,00

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

APTO CONCEIÇÃO
02 dorms c/ AE, living c/ sacada, cozinha c/ AE, área de serviço,quarto 

e banheiro de empregada, garagem. 76 m2 a. útil. Junto ao metro.
 R$ 550 mil. 

   3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE
+ SALA 2 AMBIENTES
+LAVABO + COZINHA
+ ÁREA DE SERVIÇO

+ 3 VAGAS DE GARAGEM
+ SOLARIUM

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 160M²

Vendo soBrado eM CondoMÍnio FeCHado
na CHÁCara inGlesa

DIRETO COM O PROPRIETÁRIO, JORGE : 97641-4043
E-MAIL: jornada003@gmail.com

Valor 
r$ 930.000,00

IMPERDÍVEL !!!!!!!!!!

ConCeiÇão - VaGo!!!
 só r$ 239 Mil!!!  

Térrea de vila. c/ quarto, sala, 
cozinha, wc,  50m2, lavanderia, use 

S/ FGTS. Rua Freire farto.
Creci nº 31500F

TRATAR: (11) 97020-5095 
WHATZAPP  FONES: 2275-6481/ 2276-3671

aluGo Casa noVa saÚde
eM CondoMÍnio

ulTiMas unidades
1 dorm., cozinha, banheiro c/box,

lavand., água e luz separados.
R: Caucaia,198. Depósito ou Fiador. 

Sem Condomínio. R$ 1.050,00. FONES: 9 8431-7097
5589-8181c/ proprietário

soBrado CoMerCial
150M do MeTrÔ pÇa ÁrVore

5 salas 3 WC, AS, 1 vaga,
edícula c/ 3 cômodos.

Rua Gravi, 41 - chave no 79.
R$ 3.900,00 

LOCAÇÃOVENDA

VENDA

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

informações c/  João 
Vicente  5573- 0088

11 973652700

FARMACÊUTICOS 
(AS) VOLUNTÁRIOS 

APOSENTADOS
OU NÃO

O Lar Espírita Chico 
necessita. Segunda as  
sextas feiras, horários 
das 13 as 16hs. Para  

atendimento a população 
carente da região.  

assoCiaÇão CulTural JaToBa – aJa; CnpJ n0 07.174.807/0001-90
ediTal de ConVoCaÇão – asseMBlÉia Geral eXTraordinÁria

A Sra. ADALGISA MARIA CAVEZZALE DE CAMPOS, vem 
pelo presente Edital,  e na aqualidade de  Diretora Presidente, 

convocar todos Associados da ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
JATOBA – AJA a comparecerem no dia 30 de outubro de 2017, 
às 09hrs00min, na sua sede social na Capital do Estado de São 
Paulo, na Avenida Leonardo da Vinci, 248, Vila Guarani (Zona 

Sul), CEP: 04313-000 a  participarem da Assembléia Geral 
Extraordinária, para análise e votação da seguinte ORDEM D O 
DIA: Deliberar sobre contas, balanço patrimonial e bens, sobre a 

dissolução da sociedade e nomeação do liquidante.

Adplastic Ind. e Com. Ltda. torna público que requereu 
à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia, de Instalação e de Operação, para 

fabricação de artefatos de material plástico, localizada à 
Rua Vieira Portuense 529A Jd. Oriental - São Paulo.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Descubra seu amor 
Predestinado (a)
União de Casais

Amarração p/ Amor
Afasta Pessoa Indesejada
Trabalhos Todos os Fins

Fil. Federação BA.
TEL. 5549-0048 
VILA MARIAnA

CARTOMAnTE
TARô & BúZIOS

CenTro espÍriTa pedro e aniTa
Convoca os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do 

Conselho de Colaboradores-Fundadores , bem como os demais 
Colaboradores desta Casa Espírita para a Assembléia Geral
Ordinária (AGO), cuja finalidade é deliberar sobre a Eleição e 

Posse da Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio 2017/2020,
apresentação de contas do triênio 2014/2017 para conhecimento 

geral e outros assuntos, que se realizará em sua sede, 
na Rua Pelotas, 54 - fundos,

no dia 21 (vinte e um) de outubro do ano de 2017, às 14h.

É aGora ou nunCa
apTo MeTrÔ pÇa 

ÀrVore 2 dTs, Gar + 
deposiTo r$368 Mil

BELÍSSIMO. Prox, ao
Metrô, liv. 2 ambs, terraço 
, coz. equip., arms, Edificio 

maravilhoso com
lazer de clube.

nIVALDO MESSIAS
FOnES: 3297-5922 OU
99258-7999 CRECI 41.888)

KiTneTe
Vila CleMenTino  

À 1 Quadra e meia da Unifesp/
Hospital Sâo Paulo. Lindo, 

Mobiliado, Andar Alto, 
Cond. R$ 313,00 Valor R$ 290mil
TRATAR FOnE: 99667-6833 Tel: 98686-6226   5071-7071

MeTrÔ pÇa. da ÁrVore
Casa TÉrrea

2 minutos do metrô
1 dorm. sala. Coz. WC. A.S..

água e luz separado.
Com fiador ou seguro fiança.

JardiM da sÁude
Quarto, cozinha e banheiro, 

próximo ao Shopping Plaza Sul. 
R$ 600,00

(017) 98110-9767 TiM
(11) 97143-1727 Claro

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

“SEDE PRÓPRIA”

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

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

de festas.  REF.: 72-3066

SOBRADO VENDA RÁPIDA 
AGORA SÓ R$ 500 MIL 

JABAQUARA
3 dormitórios, suíte, sala 

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

REF.:04-3222
COBERTURA DUPLEX C/ 5 
VAGAS SÓ R$ 1.100 MIL
Vista panorâmica p/ o parque, 
5 vagas demarcadas, 3 dorms, 
suíte, sala 2 ambs, sl. jantar, es-
critório, coz, terraço com churr, 
lazer c/ piscina, quadra,143 m2 
úteis. Px. Metrô.   REF.: 21-3186

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

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

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

SÓ R$ 495 MIL 
SOBRADOS 
“NOVOS”

JABAQUARA 
Imóvel de qualidade

com 2 suítes, sacada wall, 
ótima sala 2 ambientes com 
piso em porcelanato, linda 
escada em granito, lavabo, 

cozinha, quintal  e 2 vagas de 
garagem. Bonito imóvel, 

pronto para morar. Venha 
morar no NOVO! Estuda
troca por apto na região.

REF.: 12-3356   

EXCELENTE APTO 
PAULISTA R$ 690 MIL
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

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

oportunidade!  REF.:01-2975

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
BELA CASA TÉRREA

R$ 600 MIL
METRÔ JABAQUARA

Bairro residencial, casa aconche-
gante, 2 dorms, banh, sala, coz, 
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas 
e jardim. Muito bem localizado! 

Fácil acesso!  REF. 61-3065

LINDO APTO  R$ 360 MIL 
REFORMADO  

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

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

REF.: 04-3229

ÓTIMO SOBRADO
VILA GUARANI

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

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

gar.  REF.: 83-3303

CASA TÉRREA PRÓX. 
METRÔ CONCEIÇÃO/ 

JABAQUARA - R$ 800 MIL
3 dormitórios, sala, coz, banh, 
qtal, 5 vagas de carro, ótimo  
terreno de 10x30. Nos fundos 
sobrado de 2 dorm., fachada 

com jardim. Ref  83-3071

APTO OPORTUNIDADE
SÓ R$ 280 MIL PX. Metrô 

2 dorms, sala, coz, vaga de 
gar, muito bem localizado. 

Cond. baixo. Òtimo negócio 
e investimento p/ locação!. 

REF.: 06-3253

APTO PROX. AO METRÔ 
R$ 390 MIL  

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

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

SOBRADO MODERNO
R$ 700 MIL 

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

2 vgs gar. cobertas c/ portão 
aut.  VAGO, REF.: 01-3383

APTO 3 DORMS METRÔ 
JABAQUARA R$ 400 MIL

3 dorms, sendo uma suíte, 
sala 2 ambientes com sacada, 
cozinha com armários, lazer 

com piscina, play ground, 
salão de festas etc. Oportuni-

dade única. REF.: 07-3184

APTO EXCELENTE
PROX. MIGUEL STEFANO  

R$ 350 MIL
 2 dormitórios, 1 suíte com 

armarios, cozinha, sala 2 am-
bientes e garagem, lazer total, 
todo muito novo, prédio recem 

construído. REF.: 02-3363

TERRENO C/CASA TÉRREA 
R$ 800 MIL  

Òtimo terreno 10 x 50, plano, 
com casa térrea antiga  com 
3 dormitórios sala, cozinha , 
quintal, edícula, varias vagas 
de garagem, oportunidade de 
investimento!.  REF:02-3397.

CASA TÉRREA
V. GUARANI  R$ 420 MIL
2 dormitórios, sala, cozinha, 

lavanderia  e 3 vagas de gara-
gem. Ótimo terreno muito bem 
localizado, oportunidade para 
investimento. REF.: 02-2963

SOBRADO NOVO METRÔ 
JABAQUARA R$ 615 MIL
Novíssimo c/ ótimo acabto, 3 
dorms, ste c/ sacada, coz, sala 
2 ambs c/ piso porcelanato, lav, 
qtal c/ AS c/ cobertura, 2 vgs 
gar. Estuda permuta só por 

esta semana. REF.: 01-3390

SOBRADO VILA GUARANI   
R$ 560 MIL

Px. Metrô Jabaquara, c/ 3 dorms, 
sacada, sala 2 ambs, copa, coz, 
qtal c/ churr, salão de festa, 
entrada lateral, 2 vgs gar, terreno 
(5,15x30), bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:12-3158

SOBRADO REFORMADO 
R$ 480 MIL- V CAMPESTRE
2 dormitórios,2 salas, cozinha 
planejada, 2 banheiros, quintal 
com area deserviço coberta, 

vaga grande para carro e 
moto, piso laminado e

porcelanato.  REF.: 03-3442

APTO 3 DORM  CONCEIÇÃO 
SÓ R$ 415 MIL

Excel. Apto com 70m2 de AU, 
sala 2 ambs, coz. planej, 2 banhs.
Òtima localização, 5 min. a pé 

do Metrô, lazer c/ piscina, churr, 
quadra, jardim, prox. comercio e 

mercados.  REF.: 03-3443

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 600 MIL

3 dorms, suíte, arms, 2 salas 
modernas, terraço fechado 

em vidro, acabto. refinado, lav, 
qtal, area verde nos fundos, 
coz. planejada, dep. emp. e
2 vagas gar.  REF  03-3448

APTO R$ 400 MIL
METRÔ BROOKLIN
Perto do novo metrô 

BROOKLIN, ESPAÇOSO c/ 85 
AU , 2 dorms, sala 2 ambien-
tes, coz. ampla, qto e banh. 
emp, vista p/ o jardim. Ótima  
oportunidade!  REF.: 03-3447

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

APTO- 5MIN. A PÉ DO 
METRÔ CONCEIÇÂO

SÓ R$ 345 MIL
2 dorms, c/ arms, sala 2 ambs, 
ótima coz. c/ arms, vaga de gar, 
mobiliado ( fogão, geladeira, maq.
de lavar, sofá etc.). Facilidade 
total! É só mudar!.  Ref.: 05-3478

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 MIL

3 suítes,sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 

escritório, lav, qtal c/ churr, 200 
m2 de AU,2 vgs de automóvel, 
belíssimo acabamento em rua 

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 MIL

03 dormitórios, suíte, todos 
com Armários,sala c/ sacada 
com vista para o Parque do 
Estado, cozinha planejada, 

todo REFORMADO, vaga de 
gar. e lazer.  REF.: 01-3175

APTO NOVO  V. GUARANI 
5MIN. A PÉ DO METRÔ 
CONCEIÇÂO R$ 450 MIL 

Nunca habitado, ótima área de 65 
m2, c/ 2 dorms, ste, sala c/ sacada 2 
ambs, andar alto, coz, vaga de gar, 
com lazer completo, otima localiza-
ção, oportunidade. REF.: 05-3479

SOBRADO A 7 MINUTOS
DO METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 450 MIL 
EXCELENTE NEGÓCIO !

 Próx. À Acad. Classe A c/ 2 ótimos 
dorms com arms, sala coz. ampla, 
2 banh, quarto de emp. vagas de 
gar. cobertas, ótima localização. 

REF.: 06-3493

EXCELENTE APTO
BOCA METRÔ 

CONCEIÇÃO  R$ 360 MIL 
Ao lado Metrô, 2 dorms, sala 

2 ambientes, cozinha , banhei-
ros e garagem. Oportunidade, 
tudo próximo  comércio local 

tem tudo .  REF.: 07-3520  

APTO METRÔ 
JABAQUARA  R$ 685 MIL
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha 
com Arms, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

para 2 autos. Òtimo custo 
benefício. REF.:71-3072

APTO METRÔ
SÓ  R$ 350 MIL

Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambien-

tes com sacada, cozinha, 
lavanderia , banheiros,  vaga 
de garagem e lazer. Preço
de ocasião. Ref .:07-3525

APTO – BOCA DO METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 280 MIL
Com 3 dorms com arms, ótima 

sala, cozinha com armários, 
box blindex, area de serviço, 
condomínio de R$ 220,00. 

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

IMÓVEL COMERCIAL 
METRO JABAQUARA

“R$ 1.100 MIL”
Bem próx. Metrô, excel. investimen-
to, localização privilegiada junto ao 
comercio local. Com amplo terreno 

de 15 x 20.  Oportunidade para 
investidores!. Ref 05-3465

TERRENO DE 640 M2  
METRÔ JABAQUARA

R$ 1.380 MIL
A duas quadras do Metrô, Excel. lo-
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala 
ampla, copa, coz, vaga p/ vários 
autos, enorme  qtal. Oportunidade 

p/ investimento!  REF.: 08-3534

APTO JABAQUARA
R$ 400 MIL

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

sacada, cozinha americana c/ 
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. 

para auto.  REF.: 07-3318

SOBRADO NOVO
V. GUARANI / 3 DORMS
C/ SUÍTE R$ 585 MIL

3 dormitórios, suíte, cozinha, 
ampla sala 2 ambientes, 

lavabo, 2 vagas de garagem, 
quintal, local tranquilo, bem 
localizado. REF.:05-2999

GALPÃO R$ 600 MIL 
OPORTUNIDADE

No Jabaquara, próximo ao
comércio local, galpão amplo 
com terreno de 10x 45, para 

qualquer atividade.
Otimo investimento.

REF.:09-3557 

APTO MIRANDÓPOLIS
R$ 580 MIL  

Apartamento muito bom com
67 m2 de área útil, 2 dormitó-
rios, armários, sala 2 ambien-

tes, cozinha, dependência 
completa p/ emp, gar. Marque 

uma visita! REF.:09-3539
LINDO APTO REFORMADO 

AO LADO METRÔ
R$ 600 MIL

Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha, lavand, 
banheiros,  vaga de gar. e lazer. 
Preço de ocasião. Ref .:09-3556

PTO PAULISTA/ EXCEL. 
CASA TÉRREA 

Terreno de 750 m2, casa c/ 3 
dormitórios , sala , copa, coz, 
lavand, 7 vagas de garagem. 
Aceita imóvel casa ou apto. 
“URGENTE” Otima oportuni-

dade. Ref  09- 2622

CASA TÉRREA – CIDADE 
VARGAS R$ 830 MIL 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozinha, lavanderia 
, quintal, edícula , piscina e 
5 vagas de gar. Localização 
privilegiada. REF.: 09-3038

CASA TÉRREA POR
R$ 375 MIL V. GUARANI

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

APTO  PROX. METRÔ 
JABAQUARA R$ 265 MIL

2 dormitórios, sala para 2 
ambientes, cozinha, banheiro, 
vaga de garagem, condominio 

baixo.  REF.: 09-3396

“”SÓ R$ 200 MIL””    

APTO REFORMADO 

METRÔ JABAQUARA 

Oportunidade! Apartamento 

perto do Metrô com 2 dormi-

tórios, sala, cozinha, área de 

serviço e vaga de garagem. 

Corra para visitar, adeus 

aluguel! REF.: 09-3449

SOBRADO – R$480 MIL 
CONCEIÇÃO/METRO

 Proximo ao CONJ. ITAÚ, com 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem , muito 

bem localizado, bom para 
investimento.  Ref  09 3568

SOBRADO 3 DORMS 
JABAQUARA  R$ 550 MIL
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

com armários, jardim de 
inverno, lavabo, quintal com 
churrasqueira, 4 vagas de 

garagem.Ref.: 15-2959
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• CINEMA

• ACONTECE

Sequência de Kingsman é 
destaque nos cinemas na semana

Suassuna na
Vila Mariana 

Até 1º de outubro, o Sesc 
Vila Mariana recebe em seu 
Teatro o espetáculo ‘Suassuna 
– O Auto do Reino do Sol’, uma 
homenagem da cia. Barca dos 
Corações Partidos a Ariano 
Suassuna, que completaria 
90 anos em 2017. A peça tem 
apresentações às sextas e 
sábados, às 21h e domingos, 
às 18h. Os ingressos custam 
R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 
(meia entrada); e R$ 12,00 
(comerciários). Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

Festa de  
Santa Terezinha

A Paróquia Santa Terezinha 
celebra a sua Padroeira com 
uma programação diversifi-
cada durante todo o mês de 
Setembro. No sábado, dia 30 
de setembro, às 16h30, D. José 
Roberto Fortes Palau, celebra-
rá o encerramento do tríduo. 
Em seguida, no patio da Igreja, 
heverá barracas de comidas e 
bebidas. No domingo, dia da 
Padroeira, serão celebradas 
missas às 8h, 10h, 15h e 18h. 
A Paróquia fica na Av. Bosque 
da Saúde, 803. Inf.: 2275-4232

Conselho 
Participativo

Os cidadãos interessados 
em integrar o Conselho Par-
ticipativo Municipal poderão 
registrar sua candidatura até 
este sábado, dia 30 de setem-
bro,  das 9h às 17h, na Praça de 
Atendimento das prefeituras 
regionais. Na Vila Mariana, 
serão 17 conselheiros: cinco 
por distrito (Moema, Saúde e 
Vila Mariana) e mais dois imi-
grantes. Aos sábados, a Praça 
de Atendimento funcionará 
exclusivamente para atender 
os candidatos. A Prefeitura 
Regional de Vila Mariana fica 
na Rua José de Magalhães, 
500 - Vila Clementino.

“Instabilidade 
Perpétua”

Até 1 de outubro,  o Sesc 
Ipiranga apresenta o espetá-
culo “Instabilidade Perpétua” , 
dentro do projeto Teatro Míni-
mo. “Instabilidade perpétua” 
é um solo baseado no livro 
homônimo do escritor Juliano 
Garcia Pessanha, composto 
por ensaios filosóficos, poéti-
cos e historietas.  As últimas  
apresentações acontecem 
sábado, das 19h30 às 20h30 e 
domingo, das 18h30 às 19h30. 
Dia 29 de setembro, sexta, das 
17h às 18h. Os ingressos custam 
R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00 
(meia entrada); e R$ 6,00 (co-
merciários).  O SESC Ipiranga 
fica  na Rua Bom Pastor, 822. 
Inf: 3340-2000.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no sábado, dia 30 
de setembro, Operação  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
as ruas contidas no pentágo-
no: Av. Pedro Alvares Cabral, 
Av. 23 de Maio, Rua Brigadeiro 
Luis Antonio, Av. Bernardino 
de Campos, Av. Paulista. 

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, dia 
30 de setembro, a partir das 
7h, Cata Bagulho na região 
do Jabaquara. As equipes  
percorrerão diversas vias dos 
bairros de Vila Fachini, Vila 
Lourdes e algumas ruas da 
Vila do Encontro. O morador 
pode consultar os dias em 
que o cata-bagulho irá passar 
em  seu endereço pelo site: 
https://goo.gl/63j535. O Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, 
móveis velhos, eletrodomés-
ticos quebrados, pneus, gar-
rafas, colchões, etc.

Curso ensina  
acupuntura  
nas mãos

O Centro de Estudos e Pes-
quisas Alegria de Viver oferece 
regularmente novas turmas 
do curso “Acupuntura nas 
mãos de Koryo Sooji” . 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 Atitu-
de de Viver 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 

Exposição na 
Biblioteca 

O peruano Dante Falla, 
deficiente visual, expõe 10 
obras no saguão da biblioteca. 
O artista plástico exibe obras  
confeccionas com jornais e 
revista reciclados, cola, massa 
corrida e tinta spray. A Biblio-
teca Viriato Corrêa fica na Rua 
Sena Madureira, 298 – Vila Ma-
riana,  próximo ao metrô Vila 
Mariana. Outras inforamções 
pelo telefone: 5574-0389

Cruz Vermelha tem 
cursos grátis

 A Cruz Vermelha  por meio 
do projeto ‘Primeiros Socor-
ros para Todos’, está ofe-
recendo um curso gratuito 
de primeiros socorros. Até 
dezembro, serão disponibili-
zadas 60 vagas por mês – 30 
para o período da manhã e 
30 para o período da tarde. 
Os interessados na próxima 
turma, com início em outubro, 
devem se inscrever no site da 
Cruz Vermelha de São Paulo 
(www.cvbsp.org.br). É solici-
tada a doação de uma cesta 
básica no 1º dia do curso – os 
alimentos são doados para co-
munidades vulneráveis apoia-
das pela instituição. O curso é 
presencial, tem carga horária 
de 60 horas e acontece na 
sede da Cruz Vermelha, locali-
zada à Av. Moreira Guimarães, 
699 – Planalto Paulista. 

Festival de  
Dança de Joinville

O Teatro João Caetano 
apresenta, entre os dias 30 
de setembro e 1º de outubro,  
o  Festival de Dança de Join-
ville, com apresentação de 
alguns dos participantes que 
se destacaram nesse evento 
anual.  As apresentaçãoes tem 
entrada gratuita e acontecem 
nos dias 30 de setembro e 1 de 
outubro, no sábado, às 21h e 
domingo, às 19h. Os ingressos 
devem ser retirados com 1h de 
antecedência. O Teatro João 
Caetano fica na Rua Borges 
Lagoa, nº 650 - Vila Clemen-
tino. Informações: 5549-1744 
ou 5573-3774.

Seminário leva 
Arte e Revolução 
à Cinemateca

Neste final de semana, 
acontece na Cinemateca o 
I Seminário Diversitas, que 
reúne intelectuais, artistas e 
lideranças dos movimentos 
sociais para refletir sobre as 
múltiplas relações entre Arte 
e Política, com o olhar voltado 
para as experiências revolu-
cionárias vividas ao longo do 
século XX. O Seminário está 
organizado em torno de con-
ferências, mesas de debate, 
apresentações artísticas e 
projeção de filmes. O evento 
tem entrada gratuita, com 
retirada do ingresso uma hora 
antes de cada palestra. Confi-
ra a programação completa 
no site www.cinemateca.gov.
br. A Cinemateca fica no Largo 
Senador Raul Cardoso, 207 - 
Vila Clementino. Informações 
pelo telefone: 3512-6111.

Áries - 21/03 a 20/04 
Muitos dos obstáculos que 

o impedem de ter uma vida 
plena, feliz e independente 
não podem mais ser atribuí-
dos à ação de outras pessoas, 
pois foram construídos com 
os pensamentos que você re-
petiu de forma incessante em 
sua própria mente.                                                    
Touro - 21/04 a 20/05 

A mente taurina é dotada 
com a virtude de enxergar 
longe, e agora, mais do que 
nunca, ela é necessária, dado 
o teor e intensidade das con-
fusões que acontecem a seu 
redor. Não importa, olhe além, 
lá onde viajam seus sonhos.
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

É inevitável sentir medo, 
principalmente quando o ge-
miniano se torna consciente 
dos perigos do caminho a 
sua frente. É inevitável sentir 
medo, mas faça o favor de não 
seguir os conselhos que ele dá, 
isso sim é evitável.                                               
Câncer - 21/06 a 21/07

As pessoas se tornam 
exóticas quando resistem a 
cultuar a sagrada causa das 
aparências ou das mentiras, e 
mesmo que tomem atitudes 
desengonçadas, pelo menos 
elas são guiadas pela boa von-
tade de expressar o espírito.
Leão - 22/07 a 22/08

As pessoas andam caren-
tes, e provavelmente o leonino 
também se encaixa nessa cate-
goria. Todavia, leve em conta 
que, aos olhos do mundo, 
você irradia uma força estra-
nha, e, por causa dela, precisa 
ajudar sem receber ajuda.
Virgem - 23/08 a 22/09

Virginiano, imagine seu 
futuro com bons olhos, use 
esse poder mental para lapidar 
seus sonhos até realizá-los. 
Retire a imaginação dos pro-
blemas, pois ficar fantasiando 
obstáculos e impedimentos 
é, no fundo, desejar que eles 
aconteçam.
Libra - 23/9 a 22/10

Esse mundo social em que 
o libriano se desenvolve anda 
desorientado por causa do 
desencontro das informações. 
Esse efeito enlouquece as 
pessoas a seu redor, mas sua 
natureza leva vantagem, você 
sabe como se faz para navegar 
essa onda.
Escorpião - 23/10 a 22/11

A experiência de vida é 
uma constante sucessão de 
estados de ânimo, e também 
de percepções sobre o que 
é transitório, e sobre o que 
é permanente, e aí fica o es-
corpiano com o dever de pro-
cessar todas essas complexas 
informações.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Retire a excessiva atenção 
prestada a seus problemas 
particulares, pois há agora a 
oportunidade de ajudar ou-
trem, e com isso descobrir 
facilidades que poderiam ser 
aplicadas em sua vida tam-
bém. É dando que se recebe. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Esta não é, com certeza, a 
melhor hora para sair por aí cri-
ticando as ações das pessoas 
próximas, e se o capricorniano 
não conseguir deter sua pró-
pria mente, tente pelo menos 
frear a língua, silenciando o 
que gostaria de dizer.                                  
Aquário -21/01 a 19/02

As pessoas que conhecem 
o aquariano há muito tempo 
se tornaram um obstáculo 
para sua vontade de reinven-
tar-se, pressionando para você 
continuar sendo o mesmo 
ser humano de sempre. Todo 
mundo resiste às mudanças, 
mas elas são inevitáveis.
Peixes - 20/02 a 20/03

Use a sua imaginação ativa-
mente para começar, a partir de 
agora, a construir aquele futuro 
feliz que sempre ansiou, mas 
que andou sendo substituído 
por fantasias vingativas a respei-
to da vida e das pessoas.
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Halle Berry está no Suspen-
se “O Sequestro”, para maiores 
de 12 anos. Neste thriller tenso 
e movido a ação, dos mesmos 
produtores de Salt e Transfor-
mers, ela protagoniza uma mãe 
que fará de tudo para resgatar 
seu filho de um sequestro.

Já em O Assassino: o Pri-
meiro Alvo, o papel principal é 
encarado por Michale Keaton. 
Ele é Stan Hurley, veterano da 
Guerra Fria que recebe sua ta-
refa mais complexa enquanto 
agente de treinamento da CIA 
quando o seu superior orde-
na que Hurley treine um ex-
-soldado das forças especiais, 

cujo estado psicológico está 
devastado após a morte de 
sua noiva.

No drama “Mãe, Jennifer 
Lawrence e Javier Bardem 
formam um casal que tem o 
relacionamento testado quan-
do pessoas não convidadas 
surgem em sua residência aca-
bando com a tranquilidade 
reinante. O drama é classificado 
para 16 anos. 

Outra novidade nas te-
lonas é a continuidade Kin-
gsman: o Cíirculo Dourado, 
filme de espionagem e ação 
para maiores de 16 anos.  Um 
grandioso ataque destrói o 

quartel-general Kingsman, 
obrigando Eggsy (Taron Eger-
ton), Merlin (Mark Strong) 
e cia a unirem forças com o 
equivalente estadunidense 
da agência, os Statesman. 
Britânicos e norte-americanos 
ignoram as diferenças em 
defesa do mundo, ameaçado 
pelos planos da vilã Poppy 
(Julianne Moore).

Uma animação Lego encer-
ra a lista de novidades da sema-
na: Em Ninjago - o Filme, ninjas, 
samurais e senseis se unem na 
luta contra dragões, serpentes, 
seres mutantes e um vilão que 
deseja retomar o poder.

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

Oferecemos a todos 
implantes de alto nível 
e última geração. 

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

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

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

Na primeira fase , re-
colocamos a sua 
raiz que foi per-
dida, através 
deste implan-
te, que fica-
rá em sua 
boca por 
a p r o x i -
m a d a -

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

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

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

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

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

c/ Rose ou Marcia, para marcarem avaliação

IMPLANTES DENTÁRIOS
EM CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO
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•TERCEIRA IDADE

Sesc Vila Mariana terá atividade 
grátis de dança para a terceira idade

Basta aparecer, soltar-se e 
dançar, sem pagar nada, sem 
se preocupar com nada. A úni-
ca regra é retirar os convites 
com uma hora de antecedên-
cia para participar  das aulas 
de dança que fazem parte da 
mostra Sentidos - A Longevi-
dade na Arte que acontece 
semana que vem no Sesc Vila 
Mariana, dias 4 e 5 de outubro. 

As aulas de Dança dos anos 
50 e 60 e de Dança Circular 
acontecem no dia 4, quarta, 
às 10h e 14h, respectivamente. 
No dia 5, quinta, haverá uma 
vivência de Dança e Expres-
são, sob orientação de Suzana 
Bayona, às 10h. Todas as ativi-
dades foram pensadas espe-
cialmente para a Terceira Idade. 

Os instrutores de ativida-
des físicas do Sesc Vila Mariana 
coordenam as aulas abertas 
do dia 4: “Que Festa de Ar-
romba!” vai trazer Dança dos 
anos 50 e 60, com a promessa 
de integrar e divertir o público 
idoso com os principais ritmos 
e passos daquelas décadas.

Na atividade Experimenta-
ção em Dança Circular, os par-
ticipantes terão oportunidade 
de vivenciar a prática das Dan-
ças Circulares e a valorização 
de seus elementos como a 
cooperação, a diversidade, 
a expressão e a autoestima, 
além de outros tantos as-
pectos que podem ser bem 

trabalhados com a dança. 
No dia 5, Suzana Bayona 

ministra a vivência Dança e Ex-
pressão, que busca propiciar a 
dança associada à consciência 
corporal e ao cuidado de si. 
A partir do contato sensível 
consigo, com os outros e com 
e espaço, pela percepção dos 
impulsos que nos movem, bus-
caremos a construção criativa 
do movimento.

Suzana Bayona é bailarina, 
bacharel e licenciada em Dan-
ça pela Universidade Anhembi 
Morumbi em São Paulo (2009) 
e em Psicologia pela PUCRS 
(2004). Iniciou os estudos em 

dança com balé clássico em 
Porto Alegre/RS na Escola de 
Ballet Vera Bublitz, de 1988 
a 2000. É mestranda do pro-
grama de Pós Graduação em 
Artes da Cena da Unicamp, 
desde agosto de 2015.

Todas as aulas e vivências 
acontecerão na Sala Corpo 
& Artes – 6º andar, Torre B. 
Cada uma tem duração de 10 
minutos e apenas 30 vagas. A 
retirada de ingressos, com 1h 
de antecedência, deve ser fei-
ta na Central de Atendimento.

O Sesc Vila Mariana fica 
na rua Pelotas, 141. Telefone: 
5080-3000. 

*Aplicação em parede

*Decoração de Ambiente

Rua Santa Cruz, 573 - Saúde - 04121-000 próximo ao    Santa Cruz
www.facinos.com.br Revenda: (11)5539-3177 

Revestimento em Parede

Consumidor:      2823-7222(11)

Customização de Moveis

A Magia do 
Artesanato

mais de
500

TECIDO AUTOCOLANTE FACINOS É UM REVESTIMENTO 
PRONTO PARA ENVELOPAMENTO. PRÁTICO PARA DECORAR 
E FÁCIL DE APLICAR EM MÓVEIS, OBJETOS DIVERSOS, 
PAREDE RESIDÊNCIA,  COMÉRCIO,  ESCRITÓRIO E 
PAINÉIS CENOGRÁFICO .

MODELOS e ESTAMPAS
NACIONAIS E IMPORTADOS

mais demais de
500500

Destacou 
Colou

Armário Repaginado

A Magia do A Magia do A Magia do A Magia do 
tesanato

& Decoração

PURIFICADOR DE ÁGUA BRASTEMP.
Mais qualidade, bem-estar e segurança na hora de beber água.

DESIGNS INOVADORES.

GARANTIA ILIMITADA.

INSTALAÇÃO E CHECK-UP 
INCLUSOS NA ASSINATURA.
ELIMINAM BACTÉRIAS, 
ODORES E SABORES DA ÁGUA.
PRODUTOS COM CLASSIFICAÇÃO 
MÁXIMA DO INMETRO.

A PARTIR DE 
 R$ 2,99/dia

Ligue e faça a sua assinatura: 0800 202 0921

Foto: Maraiana Martucci/Divulgação

•EVENTO

Vampeta estará no Plaza Sul
Ser jogador de futebol é 

o sonho de muitos meninos 
desde pequenos e quando 
esse sonho se torna realidade. 
Jogadores como por exem-
plo, o “ Rei Pelé”, Ronaldo 
“Fenômeno”, o “ baixinho” 
Romário, são alguns ídolos de 
futebol que se fi zeram muito 
sucesso, mas tiveram que se 
reinventar.  

Então, como lidar com o 
término da carreira fora dos 
campos? Para discutir esse 
tema no Fut-Encontro, o Sho-
pping Plaza Sul recebe nessa 
sexta-feira (29) Fredy Júnior, 
repórter da rádio Jovem Pan; 
Vampeta, ex-jogador e comen-

tarista da rádio Jovem Pan e 
Sérgio Soares, ex-jogador e 
técnico de futebol do Goiás.

Além disso, a partir das 
18h, o ex-jogador Vampeta 
receberá o público para uma 
sessão de autógrafos, na loja 
Poderoso Timão Piso – térreo.  

O debate é gratuito e aconte-
ce na praça de alimentação 
do empreendimento (piso 2), 
a partir das 19h. 

O Shopping Plaza Sul fi ca 
na Praça Leonor Kauppa, 100 
– Saúde. Mais informações: 
shoppingplazasul.com.br




