Região também tem
sanduíche de pernil e outras
opções “diferentonas”

Colecione a história do bairro.
Nesta edição: movimentos
impediram ampliação de terminal
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Vacinação é antecipada no Jabaquara
Os distritos Jabaquara,
Cursino, Sacomã e Cidade
Ademar foram incluídos
na campanha de vacinação com início imediato.
Serão distribuídas senhas
aos moradores por agentes de saúde, mas não nas
Unidades. A decisão foi tomada depois que o Governo do Estado confirmou a
morte de um macaco bugio vítima da febre amarela. O macaco foi encontrado morto no Parque
do Estado. Desde o início
de novembro, o jornal
São Paulo Zona Sul vem
apontando para o risco de
a região apresentar casos
de febre amarela no Parque do Estado. Página 3

Simbad na Vila Mariana Estação Eucaliptos não
será inaugurada em
janeiro, como prometido
Estão “desembarcando”. na Vila Mariana, grandes aventuras e viagens
circenses. A Cia Circo Mínimo fez uma adaptação da

clássica história das mil e
uma noites, que será apresentada até domingo, 28,
com gratuidade para crianças até 12 anos Páginas 4
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ANUNCIAR,

LIGUE:
5072-2020

9 8216-2837

Revolucionando
o conceito
de beleza

Rua: Caramuru,431
* Praça da Árvore
@cutscolor
AGENDE SEU HORÁRIO:

2640-3660

Esta semana, o governo do Estado inaugurou
a estação Higienópolis,
na linha 4 - Amarela, com
mais de quatro anos de
atraso. E culpou a iniciativa
privada pelo atraso. Já a
Estação Eucaliptos, que havia sido prometida - após
uma série de prazos não

cumpridos e adiamentos para janeiro, não tem data
definida para iniciar sua
operação. A foto acima,
que mostra o andamento
das obras em dezembro, já
indicava que dificilmente o
prazo seria cumprido. Nem
as estações AACD e Moema, prometidas para feve-

reiro, serão inauguradas.
Agora, o metrô informa
que serão “gradativamente inauguradas durante o
primeiro semestre”. Também essa semana, houve
leilão de concessão das
linhas 5 - Lilás e 17 - Ouro,
outra que está com obras
atrasadas. Páginas 5
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 17

•URBANISMO

Moradores se uniram para
evitar degradação do bairro
Foto: Acervo Jornal SP Zona Sul

Primeiro veio o metrô, no
final da década de 1960, e
provocou algumas desapropriações ao longo do corredor formado pelas avenidas
Jabaquara e Engenheiro Armando Arruda Pereira. O
metrô foi inaugurado, nesse
trecho, assim como o pátio
de manobras e estacionamento de trens do Jabaquara, em 1974. Depois, em 1977,
foi inaugurado o Terminal
Rodoviário do Jabaquara,
com ônibus partindo para o
litoral sul paulista.
Mas, a imensa área ao
lado do terminal acabou sendo cedida à iniciativa privada
e, posteriormente, quando o
Governo do Estado resolveu
investir na construção de um
terminal de “trólebus”, intermunicipal, favorecendo a
ligação com o ABCD paulista.
A obra, entretanto, previa

diversas desapropriações na
vizinhança da estação terminal do metrô . Os moradores
da Cidade Vargas se revoltaram. Afinal, o bairro havia
sido planejado na década
de 1940 e era basicamente
formado casas residenciais.
Uma obra de tal porte descaracterizaria o bairro, reduzindo drasticamente sua
área com moradias.
Um movimento se formou e ganhou até nome:
Movimento Pró Cidade Vargas, com antigos moradores
protestando contra as desapropriações.
Algumas delas foram levadas a cabo e casas caíram
no quarteirão formado pelas
ruas Anita Costa, Comerciários, General Manoel Vargas
e Nelson Fernandes.
Os moradores ainda avaliavam que a intensa circula-

ção de ônibus também seria
prejudicial ao clima residencial do bairro.
Depois de reuniões no Palácio dos Bandeirantes, com
o então governador Orestes Quércia, vários ofícios e
até passeatas pelas ruas do
bairro, o metrô concordou
em desenvolver um terminal
menor - hoje Terminal da
Empresa Municipal de Transporte Urbano - EMTU.
Ao lado, na área onde
já haviam sido derrubadas
casas, ﬁcou acertada a construção de um Centro Comunitário de Lazer.
O equipamento nunca
funcionou plenamente. Durante um período, foi cedido à Ong Resgate Civil,
mas acabou abandonado e
posteriormente demolido.
Hoje, é um terreno onde são
promovidos varejões.

Quer ver imagens mais antigas do bairro?
Visite: historiadojabaquara.com.br*
* Site construído com pesquisa histórica do jornal SP Zona Sul e patrocínio da
Escola Nossa Senhora das Graças, prestes a completar 60 anos no bairro

Regional Jabaquara quer combater
descarte irregular de entulho
Fez uma reforma e tem
entulho em casa? Precisa se
livrar de um colchão velho?
Está com pneus ou outros recipientes que podem acumular água e quer jogar fora esses potenciais criadouros de
mosquitos transmissores de
doenças? Há várias maneiras
gratuitas, simples e regulares
para descartar entulho e bagulhos na cidade, sem deixar
a cidade feia e suja.
Mas, muita gente parece
não conhecer esses caminhos
ou não se preocupar em evitar
o crime ambiental de despejo
irregular de entulho e lixo em
vias públicas - que pode, inclusive, gerar multas acima de 12
mil reais aos infratores.
E assim surgem os chamados “pontos viciados de entulho”. Um deles ﬁcava na área
verde junto à Rua Amborés,
na Cidade Vargas.
Talvez pelo fato de a via ser
lateral à Rodovia dos Imigrantes, é constante o despejo de
materiais sobras de materiais
de construção, móveis velhos
e outros “bagulhos” por ali.
A Prefeitura Regional do Jabaquara está construindo jardineiras no local, para trazer
mais verde, beleza e, ao mesmo tempo, eliminar o espaço
onde era despejado irregularmente o entulho.
Ainda assim, na última semana, a equipe da Prefeitura
teve que ir até o local para
recolher restos de madeira e
outros objetos irregularmente despejados ali.
O lixo foi novamente recolhido e as obras terão continuidade, mas a Prefeitura está
pedindo apoio da população

para ajudar a impedir o descarte irregular, com ﬁscalização e denúncias.
Como descartar
Há quatro maneiras de descartar entulho ou bagulho na
cidade.
A operação Cata Bagulho é
realizada pelas Prefeituras Regionais, periodicamente, em
todos os bairros. Para saber
quando a equipe vai passar na
sua rua, acesse o site jabaquara.prefeitura.sp.gov.br e veja
o cronograma da operação.
Aí, basta deixar o material na
calçada, na data e horário pré
estipulados, e a equipe recolherá. Não é recolhido entulho.
Para se livrar das sobras de
reformas, materiais de construção, é possível recorrer à
própria coleta regular de lixo,
desde que seja usado um saco

adequado, desses de entulho,
em limite de 50k.
Outra opção, tanto para
entulho quanto para bagulho,
é recorrer aos ecopontos. Há
vários deles na cidade: dois no
Jabaquara, três na Vila Mariana. Veja o link para os endereços no site do jornalzonasul.
com.br.
Agora, se o volume for muito grande, é preciso recorrer
a empresas cadastradas no
serviço de coleta de entulho.
É importante escolher empresas relacionadas pela Prefeitura, porque elas contam com
chip indicando trabalho correto de descarte. Ao recorrer
a empresas irregulares ou a
“carroceiros”, o mais provável é que o entulho ou bagulho vá ser despejado irregularmente em vias públicas.

Quer realmente
FALAR INGLÊS?
VOCÊ PODE!
AINDA ESTE ANO!
A
GRATUIT
ASSISTA A UMA AULA
9 6611.1945
RESERVE SEU LUGAR:

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 833 - próx. metrô Pça Árvore

Fone: 5589-5155 www.liteingles.com.br

26 DE JANEIRO DE 2018 PÁG.

03

Anúncio - 9,6x10.pdf 1 23/01/2018 17:38:13

•SAÚDE

A morte de um macaco bugio na área do Parque do Estado, devido à febre amarela,
fez com que a Secretaria de
Estado da Saúde determinasse o fechamento de todo o
complexo à visitação pública.
Zoo, Zoo Safári e Jardim Botânicos estão, por enquanto,
fechados ao público. Desde
novembro, o jornal São Paulo
Zona Sul já vinha questionando autoridades sobre eventual possibilidade de contaminação na área próxima ao
Parque do Estado.
A informação é de que o
fechamento é temporário e,
posteriormente, os parques
serão reabertos mas com
placas informando que só
pessoas vacinadas devem
frequentá-los. Ainda não foi
divulgada data ou prazo provável para reabertura.
A Fundação Zoológico informou que foi justamente
por manter monitoramento

constante na área do Parque
do Estado que o problema
foi detectado. “Por meio da
busca ativa, semanalmente,
nossos profissionais percorrem trilhas em áreas de ocorrência de macaco-bugio para
inspecionar as populações
que circulam nestes pontos.
No dia 10 de janeiro de 2018,
durante as rondas no parque,
um dos técnicos encontrou
um macaco-bugio de vida
livre nas dependências do
Zoológico em óbito. O animal foi recolhido e amostras
foram encaminhadas para
análise do Instituto Adolfo
Lutz. Na data de ontem (22)
foi confirmado o resultado
positivo para a febre-amarela
deste animal encontrado”,
informou, em nota.
A Fundação ainda informou que a equipe técnica
continuará a fazer o monitoramento dos animais do PEFI
e alguns recintos receberão

tela de proteção nos próximos dias como ação preventiva contra a doença.
Vacinação
A medida também provocou outra alteração importante na vida de quem mora
nos distritos vizinhos aos
parques, na zona sul de São
Paulo. A Secretaria Municipal
de Saúde havia divulgado um
calendário com distritos prioritários para que moradores
recebessem vacina da febre
amarela.
Vila Mariana, Saúde, Jabaquara, Ipiranga, Cursino estavam fora do cronograma
inicial. Apenas a Vila Mariana
seria incluída numa segunda
etapa, a partir de março, e
os demais seriam os últimos
a receberem a campanha de
vacinação.
Entretanto, com a confirmação da morte do bugio e
fechamento dos parques, foi
antecipada a vacinação para
quem vive ou trabalha no
Jabaquara, Cursino, Cidade
Ademar e Sacomã. A campanha de vacinação fracionada
contra a febre amarela começou ontem, 25, feriado de aniversário de São Paulo.
Nesses distritos, a vacina-
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ção está sendo feita mediante
a distribuição de senha aos
moradores por agentes de
saúde. É importante destacar
que não haverá entrega de senha diretamente nas unidades
de saúde. Outros distritos da
zona sul paulistana já estavam
incluídos: Capão Redondo,
Cidade Dutra, Grajaú, Jardim
São Luís, Pedreira, Socorro,
Campo Limpo e Vila Andrade,.
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TÉCNICO
DE ENFERMAGEM
Estágio
Garantido

CY

ELHOR
M

PR

CMY

K

3107-8197

94935-0500
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Zoo informou que colocará
telas em alguns ambientes
para evitar a contaminação
dos macacos por mosquitos
infectados

AGORA, TAMBÉM
COM ENSINO MÉDIO
VESPERTINO

R$

746,91*
MÊS

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO RENOVAÇÃO

A MELHOR PREPARAÇÃO PARA
AS MELHORES UNIVERSIDADES!
fortes e eficientes, da formação ao resultado.
Renovação Baby
R. Democracia, 180
Vl. Brasilina/SP
Tel: (11) 2352-4415

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

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

INFANTIL - FUNDAMENTAL - MÉDIO

* VALOR DO CURSO DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO, NÃO INCLUÍDAS AS DESPESAS COM O MATERIAL DIDÁTICO

5073-5231

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

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

RENOVACAO.COM.BR

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

Assessoria de Comunicação e Eventos Institucional

Febre amarela: vacinação
já começou no Jabaquara
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•TURISMO E LAZER

Circo Mínimo traz Simbad na Vila Mariana
Nesse feriadão, até 28 de
janeiro, às 16 horas, a Cia.
Circo Mínimo traz ao palco do
Teatro do Sesc Vila Mariana o
espetáculo infantil “Simbad, o
Navegante”, uma adaptação
da história clássica das mil e
uma noites a partir da tradução de Mamede Jarouche,
feita diretamente do árabe.
Ingressos de R$ 5 a R$ 17,
com gratuidade para crianças
até 12 anos.
Simbad coleta grandes
riquezas em suas viagens
e aventuras, sempre escapando por pouco da morte
que chega para quase todos
os seus companheiros. Mas
essas riquezas, que o fazem
mais próspero a cada vez que
parece ter perdido tudo, na
verdade o enriquecem mais
como pessoa. Nesta montagem, quem conta a história de
Simbad são dois palhaços que

se confrontam o tempo todo,
na clássica situação da dupla
de palhaços - dois artistas
mambembes que vão de cidade em cidade, de praça em
praça, contando suas histórias
e sempre disputando para ver
quem representará o herói
em cada cidade.
Com sua carroça de bambus e as técnicas que o circo
lhes ensinou, eles criam animais imensos, barcos, pássaros, serpentes, elefantes,
desﬁladeiros e tempestades.
Simbad, o Navegante é uma
história de viagens e feitos
heroicos, sobre a curiosidade
e a coragem de enfrentar o
desconhecido. No final da
jornada, Simbad descobre
que sua maior riqueza é o que
aprendeu com as pessoas que
conheceu nos lugares que
visitou.
“Simbad, o Navegante” foi

eleito pelo jornal O Estado de
São Paulo O Melhor Espetáculo Infantil de 2015, ganhou
o Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem
em quatro categorias.
A diretora, Carla Candiotto
é conhecida por suas direções
para crianças, às quais ela imprime um estilo bem-humorado e inteligente, usando sempre o ator como base para
a narrativa, em “Simbad, o
Navegante” não é diferente.
Imagens poéticas e engraçadas são a base da história das
sete viagens do marujo Simbad que, quando acha que vai
morrer, acaba sobrevivendo e
voltando para casa “com mais
riquezas do que tinha quando
partiu”.
O espetáculo tem Ronaldo
Aguiar, premiado palhaço de
circo e de teatro (Doutores
da Alegria, Circo Roda Brasil)

12 ANOS DE
UPO
VIAGENS EM GR

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR

EM 2018 (AOS SÁBADOS)

3 DE MARÇO 2018
SANTOS - ESCUNA E AQUÁRIO

Shopping também terá
oﬁcina e exposição com
Lego

Inclui: ônibus Executivo, almoço, lanche de bordo, passeio de escuna, visita ao Aquário, centro histórico, city
tour panorâmico pelas praias, tempo livre,
Ponta da Praia de Santos
Valor: R$ 189,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 99,00

10 DE MARÇO 2018

SERRA NEGRA E ÁGUAS DE LINDÓIA

Inclui: ônibus executivo, lanche, almoço em
Serra negra, passeio de trenzinho em Águas de
Lindóia até o Cristo, tempo livre para compras
de malhas, doces, artesanatos, queijos etc
e Rodrigo Matheus, fundador
do Circo Mínimo, circense
conhecido por seus trabalhos
aéreos.
O Sesc Vila Mariana fica
na Rua Pelotas, 141. Telefone:
5080-3000

Valor: R$ 219,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 114,00

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
Fone: 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

•GASTRONOMIA

Na região, tem até sanduíche de pernil
O sanduíche de pernil é
daqueles clássicos paulistanos
de sucesso, mas difíceis de serem encontrados no capricho
que a receita merece, fora do
centro da cidade.
Mas, embora muitos não
saibam, só na Vila Mariana
tem dois endereços para se
deliciar com a iguaria. E os
dois com pitadas de originalidade.
Um deles é o Cantinho
Finesse, na Rua Pedro de
Toledo. Ali, o sanduba vem
bem rechado de pernil, no
pão francês, e o cliente ainda pode escolher um queijo para rechear de maneira bem diferente o lanche.

Muitos pedem o provolone!
A casa, aliás, tem fama
por servir alguns lanches e
petiscos bem originais: o pão
de queijo vem aberto, com salame, o pão na chapa pode ser
tostado com requeijão (foto)!
Outra delícia famosa na casa
é o Sanduíche de Mortadela
cremosa.
Termine a refeição com o
“capugresco”, um capuccino
incrementado com biscoitos
Negresco.
Para quem busca algo ainda mais inusitado, boa proposta pode ser conferir o sanduíche de pernil oferecido por
um restaurante mexicano.
No Don Pancho, na Rua

Joaquim Távora, o pernil é
super temperado, com várias
especiarias, bem ao estilo
mexicano.
A carne é desﬁada e servida acompanhada de tortillas
de milho. Ou seja, o Al Pastor
não é bem um sanduíche, mas

faz sucesso para os
amantes da boa carne de porco.
O Cantinho Finesse fica na Rua
Pedro de Toledo,
582 - Vila Clementino, pertinho da Unifesp e do hospital
São Paulo. elefone:
5081-6142.
Já o Don Pancho, que também
oferece outros clássicos da
cozinha mexicana, ﬁca na Rua
Joaquim Távora, 1315. Abre de
terça a sexta, só à noite (18h
à meia noite); sábados e domingos, a partir do meio-dia.
Telefone: 2538-7494.

Festival de costelinha suína ao barbecue
A Ceci Grelhados está
comemorando mais um
ano de sucesso no Planalto Paulista. E, para festejar,
está com uma promoção especial: o Festival
de Costelinha Suina ao
Barbecue
Prato muito consumido
nos Estados Unidos e Austrália, a Costelinha Suína
está cada vez mais popular no Brasil.
“Também temos tido
muitos pedidos de incluir a
costelinha entre as carnes
oferecidas em churrascos”, conta Valdir Queiroz,
proprietário da Ceci Grelhados.
A casa já conquistou
fama na promoção de
eventos. Atende em festas
particulares ou de em-

presas, organizando tudo
para que os anfitriões não
tenham trabalho nenhum.
Há diferentes alternativas de pacotes e cada
um decide que serviços e
produtos fazem parte do
pacote - das guarnições
às carnes; das bebidas
ao gelo; do número de
funcionários (churrasqueiro, garçons, copeiras) aos
acessórios (mesas, guardanapos, copos, talheres,
travessas...).
A descrição de cada
pacote e sua adequação
ao número de convidados pode ser consultada
no site www.cecigrelhados.com.br.
Há, por exemplo, festas em que são servidos
apenas espetinhos, nas

variedades escolhidas
pelos clientes, até outros
com várias guarnições,
saladas, cortes especiais...
A duração das festas
também é negociável e
toda carne não aproveitada durante o evento
fica para o cliente. “É nosso diferencial”, comenta
Queiroz. Em geral, as festas duram 5 horas, a equipe chega com uma hora
de antecedência e os pacotes básicos preveem 50
pessoas. Vale ressaltar a
qualidade: os espetinhos,
por exemplo, são preparados na véspera, com
tempero caseiro, sem colorantes ou conservantes,
além de todas as carnes
serem peças nobres.
“A Ceci Grelhados

De 79,
90
por
R$ 49,
90!

/kg

/kg

só trabalha com carnes
de primeira linha, selecionadas e preparada
sob rigorosas normas de
higiene”, garante o experiente Queiroz. Para ver a

lista completa de carnes
oferecidas, entre também
no site.
A Ceci Grelhados fica
na Avenida Afonso Mariano Fagundes, 1349 -

Planalto Paulista. Telefones: 2276-7901. Tire suas
dúvidas ou faça pedidos
também por WhatsApp:
99976-7156 e 9 8542-3449.

Saiba mais em cecigrelhados.com.br
EXPERIMENTE!!!
Desde 1969 respeitando seu paladar

Venha
er
conhec
o mais
novo e
do
badala
bar da
is!!
Luís Gó

R. Luis Góis, 1566
Tel.: 5072-3266

DELICIOSAS
NOVIDADES

Rosbife
na Ciabatta
/osnirhamburger

Av. Jabaquara, 538. F:
Praça da Árvore

5581-8093
2578-2165
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•TRANSPORTES

Estação Eucaliptos não será
inaugurada em janeiro

A magia do
Artesanato &
Decoração

SOMOS FABRICANTES - PREÇOS ESPECIAIS DE ATACADO

Decoração De ambiente - revestimento De móveis - caixas artesanais
aplicação em pareDes - personalização De agenDas
TECIDO AUTOCOLANTE FACINOS É UM
REVESTIMENTO PRONTO PARA ENVELOPAMENTO,
PRÁTICO PARA DECORAR
E FÁCIL DE APLICAR EM
MÓVEIS, OBJETOS DIVERSOS,
PAREDE RESIDÊNCIA,
COMÉRCIO, ESCRITÓRIO,
PAINEIS CENÓGRÁFICOS ETC

Foi inaugurada na última
terça, 23, a Estação Higienópolis-Mackenzie, que integra
a Linha 4-Amarela do Metrô.
Inicialmente, a estação vai
operar em caráter assistido,
de segunda a domingo, de
10h às 15h. A partir de 3 de
fevereiro, como as demais
estações da linha, passa a
funcionar de domingo à sexta-feira, das 4h40 às 0h, e aos
sábados, das 4h40 à 1h.
Já a estação Eucaliptos, da
Linha 5 - Lilás, que estava prevista para ser inaugurada em
janeiro, vai novamente atrasar. O cronograma de inaugurações da linha que liga Santo
Amaro à Vila Mariana já foi alterado diversas vezes e o último anúncio oﬁcial foi no ﬁnal
de novembro passado, quando o governo admitia que
não inauguraria as estações
em dezembro, conforme previsto, mas só no primeiro semestre de 2018, começando
pela Eucaliptos em janeiro,
AACD, Hospital São Paulo e
Moema em fevereiro, e abril,

para as duas integrações Santa Cruz (que representa a conexão com a Linha 1 – Azul) e
Chácara Klabin (interligada à
Linha 2, Verde).
O jornal São Paulo Zona Sul
procurou o metrô para informar os motivos do atraso ou
novo cronograma, mas não
obteve resposta. Em sua página do Facebook, a Companhia do Metropolitano agora
informa aos usuários que as
estações da linha 5 serão entregues “gradativamente no
primeiro semestre de 2018”,
mantendo a previsão de inaugurar estação Campo Belo
para o ﬁnal do ano.
De acordo com o site BuzzFeed, Alckmin teria culpado a iniciativa privada pelos
atrasos, dizendo que “tem
muita empresa que quebra
contratos”.
Concessão
Por outro lado, nos últimos
dias, a Linha 5 também foi notícia por conta do leilão que
deﬁniu a concessão da operação pela iniciativa privada.

A Linha 17 - Ouro, monotrilho
que ligará o Aeroporto de
Congonhas ao Morumbi e,
futuramente, talvez também
ao Jabaquara, estava igualmente no pacote da licitação.
O Consórcio Via Mobilidade, composto pelas empresas CCR S.A. e RuasInvest
Participações S.A., venceu a
licitação, ao oferecer outorga
ﬁxa de R$ 553,8 milhões. De
acordo com o governo do Estado, o valor representa ágio
de 185% sobre o valor mínimo
atualizado de R$ 194,3 milhões, conforme deﬁnido no
edital. O leilão foi realizado
na sexta passada, 19.
“As concessões fazem parte de uma reforma do Estado, que passa a ter o papel de
regulador e ﬁscalizador, delegando à parceria com a iniciativa privada a execução dos
serviços. Com o resultado de
hoje, esperamos ganho de
eﬁciência, de produtividade e
qualidade no atendimento à
população”, aﬁrmou Alckmin
na ocasião.
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Rua Santa Cruz, 573 - próx. metrô Santa Cruz - www.facinos.com.br

Atendimento ao consumidor: 2823-7222 - Revenda: 5539-3177

Valores
a partir de
R$ 691,00

• Infantil • Fundamental • Médio

R. Coronel Lisboa, 698 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

CRECI: 16.516
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RFIMÓVEIS Administração, Locação, Compra e Venda
5585-2929 - 9 5294-8068

Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde

* VENDA * VENDA * VENDA *

* LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO *

APTO SAÚDE
PRÓX. METRô

APTO SAÚDE

2 doRMS, dep. eMp, 2 wc´S,
execelente MetRageM - R$ 450 MIL

2 doRMS. Sala.coZ.1 Vaga
aceIta depÓSIto. R$ 1.450,00

SOBRADO SAÚDE PX. AO METRô

SOBRELOJA JABAQUARA PX. METRô
coM ReSIdÊncIa 2 doRMS. Sala, coZ.
na aV. aRMando de aRRUda peReIRa
R$ 1.200,00

2 doRMS. Sala, coZ. dep. eMp.
teRRaÇo, QUIntal, 1 Vaga. R$ 530 MIL

APTO VILA MARIANA PX. AO METRô

APTO SÃO JUDAS
PRÓX. METRô

2 doRMS. 1 SUÍte, Sala, coZInHa
coM Sacada, laZeR total. R$ 530 MIL

2 doRMS, Sala, coZInHa, laZeR
total, 1 Vaga. R$ 2.000,00

2 CASAS CONCEIÇÃO PX. AO METRô

SOBRADÃO COML/RES. SAÚDE

de 1 doRM. Sala, coZ. a.SeRVIÇo. POR R$ 220 MIL

px. ao MetRÔ, 3 doRMS, Sala,
coZInHa, 2 VagaS. R$ 2.800,00

APTO PRAÇA DA ÁRVORE

SALÃO COMERCIAL

2 doRMS, Sala, coZInHa, 1 Vaga,
laZeR, pISo de MadeIRa,
RUa gUIRatInga - R$ 400 MIL

RUa caRneIRo da cUnHa
R$ 900,00

AP. MIRANDÓPOLIS
300 M. METRÔ
680 MIL

AP. METRÔ
SAÚDE 300M
R$ 360 MIL

Vago, 2 dorm, armários
embutidos, WC C/box,
sala , liVing, saCada,
boa Cozinha C; armário, laVand. 1 Vaga.

SOBRADOS NOVOS
VL. GUARANI
R$ 460 MIL
2 dorm, 2 suites, sala,
laVabo, Coz, area
serViço enorme, qtal,
2 Vagas. aCeita Carro
ou imóVel de menor
Valor tratar Com
norair zampieri

100m a.u.; 3 bons
dorm.C/armários, sala
2 amb, terraço, ótima
Cozinha repleta de
armários, boa área
serViço, quarto e WC
empregada, 2 Vagas

TERRENO
SÃO JUDAS
10X45M
R$ 900 MIL

terreno plano,
traVessa aV. Fagundes
Filho. oCasião inédita.
doCumentação ok.

PLANALTO IMÓVEIS
AV. JABAQUARA, 2620

Creci 9054

FONES: NORAIR ZAMPIERI - TEL 25782080 - 99169-6819
E-MAIL: norairzampieri@gmail.com - CRECI 9054

venda

locação
metrô saúde
Quarto mobiliado em apto
para moça que trabalhe.
Sem vícios. R$ 750,00

Tel: 2578-5473

aPto. são JUdas
reFormado 400m metrô
3 dorms, 1 wc social, sala,
cozinha, armários embutidos, área
de serviço, 1 vaga. R$ 390 mil
Condomínio R$ 550,00
Tel: 9.9233-0673
Creci 54921

casa de vIla
metrô conceIção
r$ 230 mIl

SAÚDe-meTrÔ
Dorm/sala, cozinha e
banheiro e 1 vaga fixa na
garagem. c/ 33m2 na
Rua São Sebastião 80m
da Estação Metro-Saúde
Alug. R$ 1.200,00
Cond. R$ 364,50
CRECI 19.519
tel. 2578-9047
cel. 9-7270-1439 vivo

Quarto, sala, cozinha,
lavanderia, wc
Tel: 97020-5095

são PaUlo
Zona sUl
5072-2020

CLASSIFICADOS
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

COmprO

ArmACêuTICO(A)
ApOSenTADO(A)
Para trabalhar 9 horas por semana
Vila Guarani-metro conceiçao
sendo :2a., 3a. , 4a. feira das 13 hs.
as 16hs. salario a combinar

LIvrOS uSADOS

eduardo 11 988152336

97230-2978 WHATSAPP

publio 11- 971474642

O LOCAL
reTIrO n

oração a são longUInHo

gonçalves & lara
advocacia

www.kgsadv.com.br

Serviço jurídico especializado em:
FAMÍLIA - DIVÓRCIO
INVENTÁRIO - ADOÇÃO
IMOBILIÁRIO - CONSUMIDOR
ACORDOS JUDICIAIS
E EXTRAJUDICIAIS

tel: 2574-7221
cel: 97227-4886 / 98309-9724
kgsadvocacIa@gmaIl.com
Porque o cliente merece respeito e o nosso
compromisso com o melhor atendimento

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

CRECI 017.070

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

Eu Fernando Figueiredo portador do RG 3886327 –
declaro que perdi meu Diploma do curso
de Economista da Faculdade
São Judas Tadeu ano 1974

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

5583-0021
5581-3323
www.geraldoalvesimoveis.com
&

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 300 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 415 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

APTO
V. BRASILINA
R$ 310 MIL

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

A 600 mts. do Metrô,
Vago, ótima localização do
Ótima oferta, abaixo da
avaliação, ótimo local da R. D.
reformado, impecável, c/ 2
bairro, vago, c/ 2 dormitórios,
Bernardo Nogueira, vago, c/ 3 dorm., 1 c/ AE, living p/ 2 amb.
suíte, wc social, sala,
dormitórios, wc sovial, living
c/ sacada envidraçada, coz.
cozinha c/ AE, quarto e wc p/
p/ 2 ambientes, cozinha c/ AE,
lavanderia, garagem p/ 1 carro - planej., lavand, wc p/ emp., gar. empregada, quintal, garagem p/
p/ 1 carro - REF.: 16.423
1 carro - REF.: 16.239
REF.: 15.286

3 dormitórios c/ AE, suíte,
wc social, living p/ 2 amb. c/
sacada, cozinha planejada,
lavanderia, garagem p/ 1 carro,
condomínio R$ 500,00, lazer
completo - REF.: 16.155

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ
R$ 324 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 535 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 598 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 680 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 960 MIL

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS
R$ 1.280 MIL

APTO
MIRANDÓPOLIS
R$ 550 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 650 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 680 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 880 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 998 MIL

APTO
JD. V. MARIANA
R$ 1.290 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 730 MIL

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

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

Ótimo local da rua Caramuru,
terreno 10 x 26 mts., constr.
234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro,
living p/ 3 amb., ampla sala TV
(ou 4º dorm.), lavabo, ampla
coz. c/ AE, amplo qtal, jardim,
gar. p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 1.200 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Vago, reformado, excelente
Terreno 5,20 x 21 mts.,
Excelente localização do bairro,
terreno 182 m², construção
localização da rua Samambaia,
construção de 136 m², c/ 3
c/ 2 dorm., wc social, living,
dorms c/ AE, suíte, living p/ 2 250 m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE,
suíte, liv. p/ 2 amb., sl. jantar,
copa, cozinha, dep. p/ empreg.,
amb., ampla coz. planejada,
lav, coz. c/ AE, qto. despejo,
depósito, garagem p/ 1 carro - lavand, quarto e wc p/ emp, gar. amplo terraço coberto c/ churr,
REF.: 16.004
p/ 2 carros - REF.: 15.873
gar. p/ 2 carros - REF.: 16.256

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

Vago, ótima localização do
bairro, vago, c/ 2 dormitórios,
suíte, wc social, sala, cozinha c/
AE, quarto e wc p/ empregada,
quintal, garagem p/ 1 carro REF.: 16.063

Ótimo local da Rua Joaquim de
Almeida, área útil de 74 m², c/
2 dorm. c/ AE, wc social, living
p/ 2 amb., coz. c/ AE, quarto
e wc p/ empregada, garagem
p/ 1 carro - REF.: 15.774

Ótimo local da Rua Vigário
Albernaz, ótimo residencial ou
coml, vago, terreno 5 x 32m, AC
= 147m², c/ 3 dorm., liv. p/ 2
amb., coz. c/ AE, depósito, dep.
p/ emp., gar. - REF.: 15.769

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 565 MIL

(2) CASAS
V. GUARANI
R$ 650 MIL

Ótimo local, a 800 mts. do
Seminovo, impecável, c/ 3
Ótima localização, reformado,
Metrô Saúde, seminovo, ótimo
dorm. c/ AE, suíte, living p/
impecável, c/ 3 dorm. c/ AE,
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc
2 amb., lavabo, coz. c/ AE,
suíte, living p/ 2 amb., sl.
social, living p/ 2 amb., lavabo, lavanderia, garagem p/ 3 carros, Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep.
coz. c/ AE, fogão e forno emb.,
área gourmet, estuda permuta
p/ empreg., linda churrasq.
quintal c/ churrasq., garagem p/ c/ apto. menor valor na região - Coberta c/ forno p/ pizza, gar. p/
2 carros - REF.: 15.129
REF.: 16.212
2 carros - REF.: 15.634

Excelente oferta, abaixo da
Terreno plano c/ 10 x 25 mts.,
avaliação, impecável, ótimo
const. 160m², c/ 3 dorm. c/
acabto, c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, AE, wc social, amplo living p/ 2
ar condic., liv, lav, escritório
amb., coz. c/ AE, amplo qto. p/
c/ AE, coz. planej., ampla
empreg c/ wc, quintal, jardim,
despensa, depósito, quintal,
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.462 gar. p/ 2 carros - REF.: 15.114

Excelente localização da R.
Vergueiro, a 850 mts. do Metrô
Alto do Ipiranga, vago, c/ 2
dormitórios, living, sl. jantar,
cozinha, lavanderia, local p/ 1
carro - REF.: 16.403

Excelente infraestrutura c/
estacionamento, teatro,
sl. ginástica, lanchonete,
restaurante, portaria 24 hs., c/
AU = 34m² e garagem p/ 2
carros - REF.: 15.612

3 dorm. c/ AE, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, coz.
planej., lavanderia c/ AE, wc
p/ empreg., gar. p/ 2 carros,
estuda permuta c/ apto. menor
valor na região - REF.: 16.357

Vago, excelente rua do bairro,
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social,
living, lavabo, cozinha c/
armários, fogão e mesa
embutidas, qtal, dep. p/ emp.,
gar. p/ 2 carros - REF.: 15.864

Terreno 400 m², constr.283 m²,
sendo uma casa c/ 3 dorm.,
suíte, wc social, sala, coz,
lavand., gar. p/ 3 carros, nos
mais uma casa c/ 2 dorm.,
sala, coz., wc, ótimo p/ renda
ou 2 famílias - REF.: 16.092

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/ churr. e forno pizza,
gar.p/ 2 carros - REF.: 15.173

APTO
V. DAS MERCÊS
R$ 390 MIL

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 440 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 465 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 580 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

COBERTURA DUPLEX
BQ. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA
R$ 890 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 890 MIL

Ótimo local da Rua Angaturama, c/ 2 dormitórios c/ AE,
wc social, living p/ 2 amb. c/
sacada, cozinha c/ AE, lavanderia, gar. p/ 1 carro, prédio c/
lazer - REF.: 16.387

Ótima localização da Rua
Jussara, c/ 4 dorm. (sendo 3
dorm. na parte de baixo e um
dorm. na parte de cima c/ peq.,
sala intima), wc social, living,
coz, lavanderia, wc p/ empreg.,
gar. p/ 1 carro - REF.: 16.344

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

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.: 15.857

Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte c/ Vago, gar. p/ 3 carros, sendo 2
hidro, wc social, liv. p/ 2 amb., dorm. c/ AE, wc social, living c/
coz. c/ AE, lavand, dep. p/
sacada, sl. TV, dep. p/ empreg.,
empr., gar. p/ 2 carros, terreno
cobertura c/ cozinha c/ AE,
5,50 x 20 mts., construção de
lavabo, lavanderia, terraço c/
170 m² - REF.: 16.358
piscina e churr. - REF.: 16.376

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 400 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 445 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 490 MIL

SOBRADO
METRÔ A. IPIRANGA
R$ 590 MIL

SOBRADO COND. FECHADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

SOBRADO
V.GUMERCINDO
R$ 755 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 495 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 590 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 680 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 799 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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 410 MIL

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 449 MIL

Vago, c/ 2 dorm. c/ AE, suíte,
A 500 mts do metrô, ótimo
wc social, living p/ 2 ambientes acabto., c/ 3 dorm., wc social,
living, ampla coz. c/ AE,
c/ sacada, sanka, cozinha
despensa, ampla lavand., gar.
planejada, wc p/ empr, garagem p/ 1 carro, estuda permuta c/
p/ 2 carros, lazer completo,
apto. somente na Praia Grande
ótima oferta - REF.: 16.383
de menor valor - REF.: 16.202

Ótimo local da Rua Samambaia,
A 700 mts. do Metrô A. do
Excel. acabto., todos cômodos
Excelente sobrado em
área útil de 88 m², impecável,
Ipiranga, vago, ótimo acabto., condomínio fechado, c/ 3 dorm. c/ ar condicionado, c/ 3 dorm.
todo reformado, c/ 3 dorm. c/
ótima oferta, c/ 3 dorm. c/ AE
c/ AE, 2 suítes, living, lavabo,
c/ AE, suíte, wc social, living
AE, wc social, living p/ 2 amb.,
e ar condicionado, suíte, wc
sl. Jantar, coz. c/ AE, despensa,
p/ 2 amb., lavabo, cozinha
lavabo, coz. planej, lavanderia,
social, liv, lavabo, coz. c/ AE,
planejada, wc p/ empreg., gar. amplo sóton p/ escritório c/ wc,
gar. p/ 1 carro - REF.: 15.986 gar. p/ 2 carros - REF.: 15.675
gar. p/ 2 carros - REF.: 16.413
p/ 2 carros - REF.: 16.075

Ótima localização, travessa
da rua Tiquatira, vago, c/ 3
dormitórios, wc social, sala,
lavabo, cozinha, lavanderia,
garagem p/ 3 carros, estuda
proposta - REF.: 15.601

Vago, impecável, todo
reformado, excelente
localização da rua Samambaia,
c/ 2 dorm., wc social, living,
lavabo, ampla cozinha c/ AE,
quintal, dep. p/ emp., gar.
p/ 1 carro - REF.: 15.545

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

Excel. oferta, AU = 113 m², ótimo
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes,
liv. p/ 2 amb. c/ sacada gourmet,
lav, coz. planej., wc p/ emp., gar.
p/ 2 carros, lazer completo REF.: 16.333

Arquitetura arrojada, ótimo
acabto., c/ 3 suítes, living p/
2 amb., jd. inverno, lavabo,
cozinha, qto. p/ despejo, gar.
subsolo p/ 4 carros, fundos c/
acesso para outra rua c/ mais
uma garagem - REF.: 15.521

Ótima localização do bairro,
construção de 200m², c/ 3
dorm., suíte, living p/ 2 amb.,
terraço social c/ churrasq.,
lavabo, cozinha, dep. p/
empreg., garagem p/ 2 carros REF.: 16.366

A 800 mts. do Metrô A.do
Ipiranga, terreno 234 m²,
construção 197 m², c/ 3 dorm.,
ste c/ closet e sacada, liv. p/ 2
amb., lavabo, coz. c/ AE, amplo
qtal, dep. p/ emp., jardim, gar.
p/ 4 carros - REF.: 16.384

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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.180 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 1.350 MIL

Impecável, estilo colonial,
Terreno 187 m², construção de
terreno 180 m², AC = 250m²,
200 m², c/ 4 dorm., 2 suítes,
c/ 3 dorm., suíte, escritório, wc closet, living p/ 3 amb., terraço,
social, living, sl. jantar, sala TV
ou um 4º dorm., lavabo, coz. c/ lavabo, coz. c/ AE, despensa,
dep. p/ empreg., gar. p/
AE, quintal c/ churrasq., gar. p/
2 carros - REF.: 15.591
4 carros REF.: 16.382

Excelente oferta, AU = 142 m²,
Seminovo, acabto. de alto
ótimo acabto., c/ 3 suítes c/ AE, padrão, terreno 10 x 30 mts.,
closet, liv, p/ 3 amb. c/ sacada
constr. 225 m², c/ 3 suítes,
gourmet, lavabo, coz. planej.,
living p/ 3 amb., lavabo,
gar. p/ 2 carros, lazer completo, escritório, cozinha conjugada c/
estuda permuta c/ apto. na
espaço gourmet, qtal gramado,
região até 50% - REF.: 16.281 gar. p/ 3 carros - REF.: 15.555

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE
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Nos dias 27 e 28 de janeiro,
das 10h30 às 18h30, o Sesc Vila
Mariana oferece o curso teórico e prático de produção de
peças em Cerâmica Marajoara,
mesclando os modos de fazer
tradicional com a criação artística. Durante a atividade, que
acontece no Espaço de Tecnologias e Artes, serão confeccionadas gravuras utilizando
as tradicionais técnicas da
cerâmica marajoara. As vagas
são limitadas e as inscrições
já estão abertas na Central de
Atendimento, variando de R$
12 a R$ 40. Rua Pelotas, 141.
Informações: 5080-3000.

Cata Bagulho na
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Mariana realiza no sábado, dia 27 de
janeiro, Operação Cata Bagulho na região da Vila Mariana.
As equipes percorrerão as
ruas contidas no pentágono:
Av. Lins de Vasconcelos, Av.
Prof. Noé de Azevedo, Rua
Vergueiro, Rua do Paraiso,
Rua Cel. Diogo.

Cata Bagulho no
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara
realiza neste sábado, 27de janeiro, a partir das 7h, Cata Bagulho na região do Jabaquara. As equipes percorrerão
diversas vias dos bairros de
Vila do Encontro, Vila Fachini
e Americanópolis. O morador
pode consultar os dias em
que o cata-bagulho irá passar
em seu endereço pelo site:
https:https://goo.gl/B7myN9.
O Cata-Bagulho recolhe madeiras, móveis velhos, eletrodomésticos quebrados,
pneus, garrafas, colchões etc.

Discovery Kids no
Ibirapuera

Até dia 28 de janeiro, o
Shopping Ibirapuera recebe
o “Discovery Kids e Ação!”
- evento temático do canal
Discovery Kids. Inspirado no
mundo dos esportes. As atividades, inspiradas em Doki e
sua turma, incluirão: chute ao
gol, corrida com obstáculos,
cama de gato com elásticos
e escalada. O circuito termina no tobogã e piscina de
bolinhas. O evento é gratuito
e todas as atividades são supervisionadas por monitores.
A iniciativa possui limite de
capacidade e está sujeita à
lotação.O Shopping fica na
Av. Ibirapuera, 3.103 – Moema.

Banda no
Ipiranga

Neste sábado, dia 27, às
20h, se apresenta na Casa
de Cultura Ipiranga, a banda
“Picanha de Chernobill”, massiva e premiada melhor banda
independente do Rio Grande
do Sul. A Casa de Cultura
Ipiranga – Chico Science ﬁca
na Av. Tancredo Neves, 1265 Moinho Velho. Zona Sul. Tel.:
2969-7066.

Defesa do meio na
Vila Mariana

Estão abertas até o dia
9 de fevereiro as inscrições
para a eleição dos representantes da sociedade civil no
Cades Vila Mariana (Conselho
Regional de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável
e Cultura de Paz) para o biênio
2018/2019. Para se candidatar,
é preciso ter mais de 18 anos
de idade e residir ou trabalhar
na região administrativa da
Prefeitura Regional Vila Mariana (Saúde, Moema e Vila Mariana). A eleição será realizada
em 11 de março naa Prefeitura
Regional Vila Mariana.

Mulheres

Até dia 4, a Cinemateca
Brasileira apresenta a Mostra
“Mulheres, câmeras e telas”.
A seleção conta com mais de
40 ﬁlmes, de diversos períodos da filmografia nacional.
A curadoria reflete sobre o
trabalho de mulheres na realização cinematográfica. A
entrada é gratuita. Conﬁra a
programação no site www.
cinemateca.gov.br.Largo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila
Clementino. Inf: 3512-6111
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CONSTRUÇÃO E REFORMA
EM GERAL

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

VSB

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados
Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de
Alumínio - Manutenção em Geral

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

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

F.: 2737-2377 / Fax: 2737-2387
Cel.: 98577-1080
R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

5072-2020
9 8216-2837

Aceitamos
do
to s os cartões

Orçamento sem
compromisso

ANUNCIE:

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

LOJA DE FÁBRICA

C/
TRATAR
VALMIR

Agora com vendas online. Confira em nosso site:

www.alfaesquadriasonline.com.br

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

Veneziana 3 folhas
1,00 x 1,20 m

R$ 149,90

Veneziana 6 folhas
1,00 x 1,20 m

R$ 229,90

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

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

R$ 46,90

Temos
outras
medidas

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

Porta Lambril
Branca
2,10 x 0,80 m

R$ 149,90

***LINHAS NORMATIZADA

R$ 499,90

Porta Palheta
2,10 x 0,80 m

R$ 269,90

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

LOJA INTERLAGOS - F: 5614-2285
LOJA YERVANT - F: 5622-1555
loja2@alfaesquadrias.com.br
loja1@alfaesquadrias.com.br
Av. Interlagos, 3146 - Interlagos
Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
LOJA CUPECÊ - F: 2368-3900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

*Fotos meramente ilustrativas

Curso de cerâmica
marajoara

•CONSTRUÇÃO E REFORMA

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

•ACONTECE
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* Serve em qualquer janela com essas medidas

6x6x

Aceitamosos
os Cartões
Cartões
TudoTudo Aceitamos

LOJA M. BOI - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br
Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz

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

ParcelaParcela
mínima
mínima
R$ 100,00
R$ 100,00

CRECI-23925-J

2577-0269
9.5766-7772

www.conquistaimoveis.net.br

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino

VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS
APTO 2 DTS S/ VAGA
R$ 319 MIL

PÇA. ÁRVORE

APTO 2 DTS GAR
R$ 410 MIL

SAÚDE

MIRANDÓPOLIS
APTO 2 DTS GAR
R$ 420 MIL

APTO 2 DTS GAR
R$ 430 MIL

SAÚDE

V. CLEMENTINO

Exc negócio, 2 dts, 65m² au,
edifício s/ elevador, cond baixo,
a 200m do Metrô Praça da Árvore.

Reformado, living 2 ambientes,
terraço, cozinha planejada.
Ao lado do metrô.

Excelente apto, c/ armários,
sala c/ terraço, vaga de garagem.
Próx ao Metrô Praça da Árvore.

Reformado, 70m² áú, repl
armários, dependência emp,
churrasqueira.

Ótimo apto, 70m² áú, bem
localizado, ao lado do Metrô
Sta Cruz. Av. Onze de Junho, único!

SAÚDE

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS 2 GRS
R$ 539 MIL

APTO 2 DTS GAR
R$ 580 MIL

SÃO JUDAS

V. CLEMENTINO

PLANALTO PTA
SOBRADO 3 DTS GAR
R$ 650 MIL

CASA TÉRREA 3 DTS 2 GRS
R$ 650 MIL

APTO 3 DTS STE GAR
R$ 670 MIL

Excelente sobrado, living amplo,
2 ambs, lavabo, repleto de armários,
quintal, edícula.

Exc oferta, ótima localiz, living c/
terraço gourmet, repl de arms,
cozinha americana.

Exc apto, ótima localiz,
repl armários,
coz planejada, próx ao metrô

Lindo sobrado, reformado, ao
lado da Pça Sta Rita, gar coberta.
Próximo ao metrô. Único.

Excelente sobrado, ótima local,
rua arborizada, gar coberta, próx
a bancos, mercado e padaria.

Rua tranqüila, 3 amplos DTS,
2 vagas, próximo ao metrô
Praça da Árvore.

Excel apto, 110m² áú, liv 2 ambs,
ao lado Museu Ipiranga, rico
arms. Ótimo estado conservação.

CHÁC. INGLESA / V. MARIANA

V. GUMERCINDO

V. CLEMENTINO

CHÁC. INGLESA / V. MARIANA
APTO 4 DTS STE 2 GRS
R$ 750 MIL

APTO 3 DTS STE GAR
R$ 830 MIL

V. MARIANA

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO - 7X25
R$ 900 MIL

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 954 MIL

Exc apto, ótima localização,
living amplo
com terraço, lazer.

Exc oferta, ótima localização,
82m² áú, andar alto,
living c/ terraço, lazer total.

Exc sobrado, reformado,
ótima localização, 2 amplos
dormitórios, edícula, gar.

Exc negócio, terraço gourmet,
repleto Arms. Próx ao
Metrô Santa Cruz.

Ótimo apto, próx ao Parque do
Ibirapuera, 109m² áú. Excelente
estado de conservação.

Living 3 ambs, 3 amplos dts,
edícula, 4 vgs, quintal, jardim,
entrada lateral.

Exc apto, no miolo do bairro, living
amplo c/ terraço,
repleto de arms.

SOBRADO 2 DTS 2 GARS
R$ 530 MIL

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 698 MIL

V. MARIANA

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 705 MIL

V. MARIANA

SOBRADO
R$ 735 MIL

MOEMA

SOBRADO 3 DTS GAR
R$ 610 MIL

APTO 2 DTS GAR
R$ 490 MIL

COBERTURA 3 DTS 2 STES
2 GRS - R$ 955 MIL

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 1.050 MIL

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 1.198 MIL

APTO 3 DTS 2 STS 2 GRS
R$ 1.220 MIL

V. CLEMENTINO

MIRANDÓPOLIS

Exc oferta, mobiliado, ótima
localização, 600m do Metrô Imigrantes.

Ao lado do metrô,
andar alto, terraço,
repleto de armários, lazer.

Exc apto, 112m² áú, liv amplo,
2 ambs, var, repl arms,
fora de rota. Lazer completo.

Exc negócio, andar alto, 108m² áú,
liv 2 ambs, terr, rico arms. Próx
Metrô Santa Cruz.

Ótima localiz, 400m² ác, 10x35,
14 sls, 7 banh, 8 vgs, ter plano,
bom p/ diversas finalidades.
Próx Metrô Pça Árvore.

SOBRADO
R$ 1.290 MIL

PRAÇA DA ÁRVORE PRAÇA DA ÁRVORE
APTO 2 DTS GAR
R$ 459 MIL

APTO 2 DTS STE 2 GRS
R$ 519 MIL

Reformado, exc negócio,
ao lado do metrô, Pça da Árvore.
Vale a pena conhecer.

Oportunidade, ótimo apto, living
c/ terraço, 2 ambs, repl de arms,
andar alto, lazer.

MIRANDÓPOLIS

MIRANDÓPOLIS

IPIRANGA

V. MARIANA

CHÁC. INGLESA / V. MARIANA

SOBRADO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 1.320 MIL

COB DUPLEX 3 DTS STE 3 GRS
R$ 1.650 MIL

Exc sobrado, reformado,
ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

Oportunidade, cob duplex, mobiliada,
exc localiz, 3 vagas, lazer, cond
baixo. Próx metrô Pça Árvore.

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO
JABAQUARA

V. CLEMENTINO

MIRANDÓPOLIS

Ótimo apartamento, fácil acesso ao
metrô, cozinha com arms,
condomínio baixo.

APTO 2 DTS GAR
R$ 1.350,00

V. CLEMENTINO

Ótimo apartamento, living
amplo, bem localizado,
repleto de armários.

APTO 2 DTS S/VAGA
R$ 2.300,00

Ótimo apto, excel vista,
reformado, mobiliado,
ao lado Metrô Praça Árvore.

SOBRADO 2 DTS STE GAR
R$ 3.200,00

ALTO IPIRANGA

VERGUEIRO

V. MARIANA

MIRANDÓPOLIS

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

Sala comercial com 30,25m² áú,
banheiro, 1 vaga gar.
Ao lado do Metrô Paraíso.

Exc localização, 90m²,
toda infra estrutura.
Fácil acesso ao Metrô Ana Rosa.

Ótimo sobrado, 8 salas, 8 vagas,
4 banheiros, reformado, próx ao
metrô Praça da Árvore.

SALA COMERCIAL
R$ 1.300,00

APTO 2 DTS GAR
R$ 1.600,00

SALA COMERCIAL
R$ 2.300,00

SALA COMERCIAL
R$ 2.500,00

Ótimo sobrado,
rua tranquila,
coz planej, 2 banheiros.

SOBRADO COMERCIAL
R$ 8.000,00

JD. DA SAÚDE

MIRANDÓPOLIS

V. MARIANA

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 3.500,00

SOBRADO 2 DTS 2 STES 2 GRS
R$ 3.500,00

COBERTURA 3 DTS 2 STES
2 GRS - R$ 4.000,00

V. MARIANA

V. CLEMENTINO

V. CLEMENTINO

Ótimo sobrado, 6 salas,
3 banheiros, 2 vagas, edícula.
Próximo ao metrô Ana Rosa.

Ótimo sobrado, exc localiz, 9 salas,
4 banheiros, 6 vagas.
Vale a pena conhecer!

Ótima local, 550m² ác,
14 salas, 7 banheiros, refeitório,
copa, 8 vagas garagem.

Lindo apto, 3 dts,
ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

SOBRADO COMERCIAL
R$ 8.000,00

Excel casa, sala ampla com
terraço, entrada lateral,
churrasqueira, quintal.

SOBRADO COMERCIAL
R$ 9.000,00

Exc cobertura, mobiliado,
ótima localização,
600m do Metrô Imigrantes.

PRÉDIO COMERCIAL
R$ 19.500,00

PÁG.
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Saúde e Estética

•SAÚDE

Unifesp busca
voluntárias para
testar tratamento
para obesidade

Cuidadores

Terapia Alternativa

Especialista Ósseo Muscular

ESSE

► Cabeça, ombro, Coluna, Tendinite, Bursite, ACNITÚENCIO E
E UMA
Nervo Ciático, Hérnia de disco, AVC, Joelho e Pés GAAVANHLIAÇÃO
GRÁTIS
► Exercícios de meditação e reabilitação
► Tratamento p/perda de medidas c/resultado no mesmo dia
• Dr. Jihad Almakhour

J ihad

CTN SP-03205

• Dr. Ihssan Almakhour CTN SP 03205

4744-5326 9 4030-1574 9 4366-7410

30 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Rua Luís Góis, 519 – Vila Mariana
Consultorio Ósseo Muscular

CUIDADORES
DE IDOSOS

Oferecemos profissionais
qualificados e treinados
para atendimento ao
idoso, em domicílio

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

4113-1838
9.9543-4748

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:

www.cuidadoresdavida.com.br

Casas de repouso
O Programa de Atenção
aos Transtornos Alimentares
(Proata), da Universidade
Federal de São Paulo, está
recrutando mulheres com
faixa etária entre 18 e 55 anos,
com sobrepeso ou obesidade
e que apresentem compulsão
alimentar para avaliar um
tratamento alternativo, não
invasivo, chamado Estimulação Magnética Transcraniana
(EMT). O intuito da pesquisa
é veriﬁcar se a EMT pode ajudar a controlar a compulsão
alimentar, o peso e sintomas ansiosos e depressivos
em pessoas que sofrem de
Transtorno de Compulsão
Alimentar.
As participantes receberão
aplicações de Estimulação
Magnética Transcraniana ao
longo de oito semanas. A avaliação médica e nutricional,
questionários psicológicos
e alguns exames especíﬁcos

(neuroimagem) serão feitos
antes e depois do tratamento.
É imprescindível que as
interessadas saibam ler e escrever e serem destras, além
de possuírem disponibilidade
de ir até a Unifesp, na Vila
Clementino, pelo menos três
vezes por semana durante o
tratamento.
O tratamento e avaliações
são oferecidos sem custo e
os gastos com transporte e
alimentação serão cobertos
pela pesquisa.
As mulheres podem inscrever-se pelo e-mail pesquisaproata@gmail.com ou
ainda diretamente com uma
das pesquisadoras: Nara (11)
97497-5978 (Vivo) ou Mara
(11) 99241-7473 (Claro).
O Programa de Atenção
aos Transtornos Alimentares
(Proata/Unifesp) fica localizado na R. Borges Lagoa, 570
- conjunto 71, Vila Clementino.

TRÊS CORAÇÕES

CASA DE REPOUSO

-Serviço
Enfermagem
Permanente
diferenciado
-de
Assistência
Médica
assistência
-com
Nutricionista
um simples
-toque
Fisioterapia
( opcional)
de botão

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição
e Jabaquara do metrô)

Odontologia

- Vagas para
ambos os sexos
- Hospedagem
definitiva ou periódica

Fone: 5017-8320

