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Não há verba para Água Espraiada

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

A Prefeitura pretende 

conseguir aprovação na 

Câmara de Vereadores  

para a construção de mais 

Habitações de Interesse 

Popular, no Jabaquara, 

dentro da Operação Urba-

na Água Espraiada. Mas, 

para as obras de interliga-

ção da Avenida Jornalista 

Roberto Marinho com a 

Rodovia dos Imigrantes 

não há recursos. A confir-

mação foi dada essa se-

mana pelo novo secretário 

de Infraestrutura e Obras 

da Prefeitura de São Pau-

lo, Vitor Aly, que tomou 

posse junto com o novo 

prefeito Bruno Covas. A 

mudança no comando 

da cidade aconteceu de-

pois que o prefeito João 

Doria renunciou para po-

der concorrer ao Gover-

no do Estado. Página 6

ITAIPU BATERIAS
A BASE 

DE TROCA
38AH 

FIT/CITY
45 AH 50 AH

COROLLA/CIVIC
60 AH 70AH

MOURA 320,00 330,00 360,00 350,00 480,00
HELIAR 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
DELCO 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
CRAL 280,00 240,00 320,00 270,00 390,00
ELETRAN 260,00 230,00 280,00 240,00 330,00
EXCELL - 220,00 - 230,00 -

Rua Luis Góis, 623
V.Mariana próx. R. Afonso Celso 5062-1691 * 5061-3646

Página 3 - História do bairro - Parte XXVIII

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: Americanópolis 
foi “inaugurado” em 1923

Confeitaria atende eventos 
mas também oferece doces e 
expresso em salão na Bosque

R. Capitão Cavalcanti 
pode ganhar novo
projeto urbanístico

Segurança e acessibilidade juntos? . Página 5

Ofertas -  Informações exclusivas
Dicas de lazer e gastronomia - \
acompanhe o jornal sP Zona sul 

também pelo facebook

/jornalspzonasul

Foto: Heloisa Ballerini/Secom

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219

15 ANOS DE CECI GRELHADOS!!!

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219

ESPETINHOS

VÁRIOS 

SABORES

SÓ R$ 6,OO/CADA

BIFE ANCHO E 

CHORIZO - DE 

R$ 85,90 POR

R$ 59,00
SERVE ATÉ 3 PESSOAS!
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Saúde e Estética

Cuidadores

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

CUIDADORES
DE IDOSOS

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

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repouso Odontologia

Ofertas - Dicas de lazer e gastronomia - Informação
Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/

Plano de saúde

CANSADO DE PAGAR PLANO DE SAÚDE?
Insatisfeito com o atendimento? A Nipomed tem a solução!

Conheça um SISTEMA DE SAÚDE econômico, 
SEM CARÊNCIA PARA TODA A FAMÍLIA

• Atendimento particular • Baixo Custo
• Uso Imediato • Melhores Profissionais 
• Sem Mensalidade • Sem faixa etária

Atendimento particular Baixo Custo

ALGUNS BONS MOTIVOS
DA NIPOMED

 Ligue já: 5589-3339    9 9198-1633 Ligue já: 5589-3339    9 9198-1633

Corte assimétrico é para  
quem tem atitude!

E s t á  c o m 
aquele desejo 
quase incontrolá-
vel de mudar, im-
por um novo rit-
mo à vida, tomar 
atitudes fi rmes e 
seguir rumos di-
ferentes? Então, 
que tal começar 
pelo visual? 

Porque pode apostar: um 
visual novo vai trazer aquela 
dose de coragem que está fal-
tando. Uma ideia legal é optar 
por um corte de cabelo assi-
métrico. E, olha, é uma pro-
posta que serve para cabelos 
masculinos e femininos, para 
diferentes tipos de cabelos. 

Engana-se quem acha que 
só cabelos lisos podem fi car 
bons com um lado mais curto 
e outro longo, com pontas 
irregulares, com franjas des-
proporcionais. 

Cabelos ondulados e ligei-
ramente cacheados ganham 
um volume incrível.  E nos 
mais crespos também dá para 
criar visuais bem modernos e 
cheios de atitude. 

Passar máquina zero só 
de um lado, deixar os fios 
batidos na nuca enquanto a 
franja ultrapassa o queixo, 
cortar camadas que trazem 
movimento... Todas essas es-
colhas podem renovar não só 
o look como seu astral!

Se o mais comum é ver 
cortes assimétricos em quem 
tem cabelos mais curtos, sai-
ba que é há várias maneiras 
de manter o comprimento 
e ainda assim ousar com a 
tesoura.

Aqui na Cut&Color, tam-
bém orientamos conforme o 
formato do seu rosto, o tipo  
e  a cor do cabelo e da pele. E 
ainda podemos sugerir novas 

cores e tonalidades, mechas 
que complementem esse 
visual que vai combinar com 
o novo momento da sua vida. 

Uma outra vantagem dos 
cortes irregulares é que eles 
garantem aquele ar despoja-
do, solto. Isso signifi ca que, 
dependendo do seu tipo de 
cabelo, é mais fácil ajeitar o 
cabelo no dia a dia - desde 
que mantendo sempre os fi os 
hidratados. 

E atenção: cabelos assi-
métricos devem ser cortados 
com mais frequência, para 
manter o efeito conquistado. 

Sempre é tempo de mu-
dar. Visual arrojado demons-
tra postura arrojada diante 
da vida. Se quer marcar po-
sição, impor-se diante das 
adversidades, acredite: faz a 
diferença. 

Vem conversar com a gen-
te e encontrar seu visual ideal!

 

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO LASER TERAPÊUTICO

Pé diabético - Unhas Encravadas - Micoses - Colosidade e Calos
Frieiras - Correção de Unhas - Rachaduras - Pés Ressecados

Rua das Rosas, 164 - Mirandópolis
(próximo ao metrô Pça. da Árvore)

3926-4064 - 97304-4064ANTES DEPOIS

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO  LASER  TERAPÊUTICO

ANTES DEPOIS

GERANDO  CONFORTO

Rua das Rosas, 164 - Mirandópolis
(próx. ao metrô Pça da Árvore)

3926-4064      97304-40643926-4064      97304-4064

Pé diabético - Unhas encravadas  
Micoses- Calos e Calosidades

 Correção de Unhas
Pés ressecados

Rachaduras
Frieiras 

EXAME MICOLÓGICO (EXAME PARA MICOSES)

PALMILHAS  PERSONALIZADAS

Podologia

Procurando um esporte di-
ferente para seu fi lho? Come-
çou no último sábado o curso 
de Esgrima para população 
acima de cinco anos, no Cen-
tro Esportivo Mané Garrincha, 
do Ibirapuera. 

 Embora a primeira aula 
já tenha acontecido, ainda 

há vagas e os interessados 
podem comparecer neste 
próximo sábado, 14, para “ex-
perimentar” a modalidade. 

As aulas e os equipamentos 
didáticos da modalidade são 
doações do professor Gil Lou-
ro, que será o instrutor da mo-
dalidade, por meio do progra-

ma Amigos do Esporte –AME.
As aulas vão acontecer aos 

sábados, das 9h às 11h30. Nes-
sa primeira aula, que se carac-
teriza como um teste, os inte-
ressados podem participar da 
atividade sem inscrição. Caso 
o interesse permaneça, basta 
se encaminhar a administra-

ção do clube e se inscrever.
A aula acontecerá no giná-

sio do C.E.  Mané Garrincha, 
na Rua Pedro de Toledo, 1651 
– Vila Clementino

Com informações 
de Carlane Borges , da 

Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer

• BELEZA

Centro Olímpico busca atletas de basquete
 feminino nascidas de 2005 a 2007

•ESPORTES

Tem talento para o bas-
quete feminino? Ou para o 
atletismo feminino ou mas-
culino? Especialmente para 
quem mora na região de Vila 
Mariana, pode ser uma gran-
de oportunidade tentar pas-
sar pelas peneiras do Centro 
Olímpico Treinamento e Pes-
quisa (COTP), da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer,  
que tem sede na Vila Clemen-
tino. 

Aliás, com a inaugura-
ção das estações Moema (já 
inaugurada) e AACD Servidor 
(prestes a entrar em funcio-
namento), da linha 5, Lilás, vai 
ficar ainda mais fácil chegar 
lá para treinar. Vale lembrar, 
também, que as equipes do 
COTP tem revelado atletas em 
várias modalidades e obtido 
resultados em competições 
nacionais e internacionais. 

Voltado ao esporte de alto 
rendimento, o COTP vai pro-
mover uma seletiva na próxi-
ma sexta, dia 18 abril, às 14h, 
para meninas interessadas em 
compor as equipes de basque-
te sub11, sub12 e sub13. Podem 
participar: meninas nascidas 
em 2005, 2006 e 2007. 

Menores de 13 anos deve-
rão comparecer acompanha-
dos por um responsável maior 

 Rose Inoki &
Michelle Ceródio
Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 
Praça da Árvore 

Telefone: 2640-3660
# Esta coluna é publicada 
quinzenalmente, sempre 

com uma dica sobre
saúde e beleza dos ca-
belos, maquiagem etc!

Divulgação/SECOM

Centro esportivo tem curso de esgrima gratuito

de idade.  Candidatas a partir 
de 13 anos poderão compare-
cer desacompanhados, desde 
que apresentando uma cópia 
do RG do responsável. 

As jovens atletas devem 
comparecer vestindo cami-
seta, shorts, meias e tênis e 
apresentar atestado de ma-
trícula na rede escolar pública 
ou particular. 

Também é preciso apre-
sentar atestado médico auto-
rizando a prática de exercícios 
físicos e Requerimento de 
Participação em Peneira (veja 
link em nosso site para o for-
mulário: www.jornalzonasul.
com.br).   

Atletismo
No dia 24, às 8h30 ou às 

14h30, a peneira será dire-
cionada para meninas e me-
ninos, nascidos entre 2002 e 
2007, interessados em inte-
grar a equipe de atletismo do 
Centro Olímpico.

Da mesma forma, meno-
res de 13 anos deverão com-
parecer acompanhados por 
um responsável maior de 
idade. Candidatos a partir de 
13 anos poderão comparecer 
desacompanhados, desde 
que apresentando uma cópia 
do RG do responsável;

É preciso comparecer ves-
tindo camiseta, bermuda e 

tênis; apresentar atestado de 
matrícula na rede escolar pú-
blica ou particular; atestado 
médico autorizando a prática 
de exercícios físicos; e reque-
rimento de Participação em 
Peneira (veja link em nosso 
site para o formulário: www.
jornalzonasul.com.br).  

Outras seletivas para com-
posição da equipe de atletis-
mo estão programadas para 
os dias 29 de maio e 26 de 
junho e, as dúvidas podem 
ser esclarecidas no telefone 
3396-6452.

COTP
O equipamento funciona 

nos moldes de um clube com 
foco em esportes olímpicos, 
tendo crianças e jovens de 
7 a 17 anos participando das 
principais competições munici-
pais, estaduais, nacionais e até 
internacionais de suas faixas 
etárias, sem nenhum custo p 
ra atletas ou seus pais. Qual-
quer criança ou adolescente, 
residente no município, que 
esteja estudando, pode in-
gressar nos quadros do Centro 
Olímpico, por meio de proces-
sos seletivos, dadas as caracte-
rísticas de cada modalidade. 

O COTP fi ca na Rua Pedro 
de Toledo, 1651; na Vila Cle-
mentino.
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 28

Americanópolis foi inaugurado com 
corrida de bicicletas, em 1923

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

É muito difícil  precisar 
quando surge um bairro na 
metrópole paulistana. Mas, 
alguns agrupamentos residen-
ciais têm história bem defi nida, 
marcada por passagens inte-
ressantes, eventos curiosos. É 
o caso de Americanópolis. 

A região só realmente foi 
povoada com mais intensidade 
a partir da década de 1960, por 
conta do crescimento do ABC 
paulista e da atividade me-
talúrgica. Área de passagem 
entre a capital e as cidades 
que concentravam montado-
ras de automóveis e outras 
indústrias, Americanópolis 
foi despertando o interesse 
da população que não tinha 
tantos recursos para comprar 
imóveis mais centrais - seja em 
São Paulo ou nas cidades de 
São Bernardo, Santo André, 
São Caetano e Diadema.

Mas, ainda na década de 
1920, foi criada uma linha de 
bonde para o bairro, ligando-
-o com a área mais povoada e 
central do Jabaquara - desde 
as proximidades da atual Igreja 
de São Judas, por onde passa-
va a primeira linha de bonde 
ligando São Paulo a Santo 
Amaro, até a região onde hoje 
está localizado o terminal me-
troviário do Jabaquara. 

Esse trecho ainda era muito 
despovoado e contava com o 
Parque do Jabaquara, nessa 
época, um recanto de lazer par-
ticular pertencente a  Antonio 
Cantarella.  Mas, para além do 
parque, já havia alguns núcleos 

residenciais de Americanópolis 
e Vila Santa Catarina. 

De acordo com Waldemar 
Correa Stiel, em seu livro “His-
tória dos Transportes Coletivos 
em São Paulo, no fi nal de 1923 
foi “inaugurado” o bairro de 
Americanópolis. 

“Em 15 de novembro de 
1923, com a inauguração do 
bairro de Americanópolis, onde 
haveria uma corrida de bicicle-
tas, foi estabelecida uma linha 
de “autobondes” entre Jaba-
quara e aquele novo bairro”, 
relata o autor. E prossegue: 
“Deve ter dado resultados 
satisfatórios pois, seu proprie-
tário, sr. Afonso de O. Santos, 
estabeleceu um horário e co-
locou ônibus diários a partir 
de domingo, 10 de fevereiro 
de 1924: partidas de America-
nópolis - 6h15min, 12h, 14h e 
17h30min; partidas do Jaba-
quara - 6h40min, 12h40min, 
14h40min e 18h. 

Já o autor Levino Poncia-
no, em “História dos Bairros 

Paulistanos de A a Z” informa 
que  boa parte dos terrenos da 
região teria como proprietários 
o casal João e Nilza, o que ex-
plicaria a origem, também, do 
vizinho bairro de Vila Joaniza. 

“Resgatar a história de todo 
o Jabaquara não é tarefa fácil”, 
avalia Eliane Kattur Nieman 
Mello, coordeadora pedagó-
gica da Escola Nossa Senhora 
das Graças. “É preciso levantar 
dados sobre os vários bairros 
e pequenas vilas que integram 
o distrito. Muitos faziam divisa 
com a cidade de Diadema e 
com Santo Amaro que, até 
1935, era um município inde-
pendente”, avalia. 

A Escola está celebrando 
seus 60 anos e sua fundadora, 
Lucy Nieman, que tem 83 anos 
e vive no bairro desde a ado-
lescência. “Eu vi o crescimento 
e a evolução de toda a região 
e considero fundamental que 
as novas gerações conheçam a 
história”, diz a 
educadora.

Papa-fi la, da década de 1950: ônibus antigos e bondes 
recontam parte da história paulistana e do Jabaquara

Praça�Barão�de�Angra,�91�
Cidade�Vargas-São�Paulo-�SP

Tel.:�(11)5588.4488
www.ensg.com.br

@escolaensg

Escola�Nossa�Senhora�das�Graças�-�ENSG

@escolaensg

/escolaensg

FAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOSFAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOSFAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOS

EDUCAÇÃO���INFANTIL��
FUNDAMENTAL�
ENSINO�MÉDIO����
INTEGRAL

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
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R$ 5,90!!CHOPP BRAHMA 
(300ml)

TERÇA A 
SEXTA, DAS 
17H ÀS 20H

MÚSICA  AO  VIVO
Sexta e Sábado,
a partir das 20h

POP, ROCK, BOSSA NOVA

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

PONTO DE ENCONTRO

Álbum da 
Copa 2018

VENHA TROCAR SUAS 

FIGURINHAS,  

DOMINGOS, A PARTIR 

DAS 16H

FAÇA NOVOS AMIGOS

NÃO HÁ CONSUMAÇÃO 

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

Desde 1969 respeitando seu paladar
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Dolce Via Confeitaria é referência 
em qualidade e sabores impecáveis

•GASTRONOMIA

Inovar é o caminho do su-
cesso. Principalmente quando 
é recheado de amor, dedica-
ção, primor no atendimento 
e qualidade. Tornar os sonhos 
realidade é a missão da Dolce 
Via Confeitaria, que propor-
ciona uma diferenciada gama 
de sabores inigualáveis para 
aniversários, chás de bebê, 
casamentos, comemorações 
pessoais, corporativas. 

Para desfrutar de bons 
momentos com amigos em 
um espaço especial, nada me-
lhor que experimentar delícias 
criadas pela Cake Designer Ka-
tarina Almeida, que comanda 
o ateliê. Katarina sempre foi 
apaixonada pelo mundo da 
gastronomia e transforma 
tudo em arte. Graduada no 
Senac, é especializada em 
confeitaria e eventos.

Com o carinho e respeito 
ao cliente, o objetivo da Dol-
ce Via é oferecer preparos 
artesanais, com os melhores 
ingredientes, sem conservan-
tes. “Prezamos por produtos 
frescos e naturais”, garante a 
Cake Designer. 

Imagine comer um bolo su-
per molhadinho, bem rechea-
do e personalizado? Pois a 
Dolce Via é o endereço certo. 
As últimas tendências e des-
taques da confeitaria estão 
sempre acompanhados de um 
toque criativo e original. 

A especialidade da Dolce 
Via Confeitaria são os bolos 
em pasta americana, Red Vel-
vet – que encantam os olhos e 
paladares mais exigentes - do-
ces personalizados, além dos 
deliciosos e tradicionais bolos 
que podem ser degustados na 

loja com um café expresso. 
Ficou com água na boca?

Além disso, podem ser 
feitas as encomendas dos 
Smash Cakes, Doces Goumert, 
Candy Cake, Cup Cakes, Cake 
Pop. Um mais delicioso que 
o outro!

Compacto e aconchegan-
te, o espaço, que completará 
seu primeiro ano dia 20 de 
maio, está localizado à Av. 
Bosque da Saúde - 599, Bairro 

Saúde. Telefones: 2936 2770 
ou 99198 6429.

Os amantes dos doces ain-
da podem se conectar e fi car 
ligados em todas as novida-
des através do Facebook: dol-
ceviaconfeitaria, Instagram: 
dolceviaconfeitaria ou o site 
www.dolceviaconfeitaria.
com.br/

 Que tal fazer uma visita 
na Dolce Via Confeitaria e se 
encantar?

As delícias da Dolce Via Confeitaria atraem cada 
vez mais clientes e amigos, que admiram o primor 

no atendimento e os sabores incomparáveis
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Rua Capitão Cavalcanti pode ter 
projeto urbanístico patrocinado

De acordo com a Assesso-
ria de Imprensa da Prefeitura 
Regional de Vila Mariana, os 
trabalhos se estenderiam pe-
las ruas Álvaro Alvim, Major 
Maragliano (trecho) e toda 
extensão da Capitão Cavalcan-
ti, até o Metrô Vila Mariana. O 
projeto foi oferecido à PR Vila 
Mariana e, se concretizado, 

será feito por meio de um 
termo de doação/cooperação. 
Não há contratação por parte 
da prefeitura.

A Regional explica que, 
além da consulta pública, o 
projeto está passando por 
análise de todas as secretarias 
e órgãos envolvidos. Não há 
prazo para execução.

As ruas Capitão Cavalcanti, 
Major Maragliano e Álvaro 
Alvim têm sido tema de repor-
tagens não muito positivas 
nos últimos tempos. Câmeras 
de segurança locais fl agraram 
jovens assaltando estudantes 
que saem das faculdades pró-
ximas e caminham em direção 
ao metrô. 

De acordo com reporta-
gem veiculada pelo SPTV, da 
Rede Globo, questionada so-
bre o problema, a Secretaria 
da Segurança Pública (SSP) 
teria informado que em 2017 
as ações policiais resultaram 
na prisão de 134 criminosos 
na área e que os roubos caí-
ram 16,8% em relação a 2016 
na região.

O fato é que a grande cir-
culação de estudantes re-
presenta um atrativo para 
criminosos. Por outro lado, 
a intensa movimentação cul-
tural e jovem podem resultar 
em um bairro vivo e cheio de 
coisas positivas. 

Esse mesmo trajeto, entre 
as faculdades e o metrô, ago-
ra pode ser alvo de um proje-
to de requalifi cação urbana. 

Na última terça, 10, a Pre-
feitura Regional de Vila Ma-
riana realizou uma consulta 
pública, com apresentação 
de um projeto @3de Revitali-
zação Urbanística, em um en-
contro aberto a interessados 
no Círculo Militar. 

•CONSTRUÇÃO E REFORMA

•URBANISMO

Governador participa de Feira da Construção no Jabaquara
Na Prefeitura, saiu João 

Doria, para disputar o gover-
no do Estado, entrou Bruno 
Covas. No governo do Estado, 
saiu Geraldo Alckmin, que vai 
se candidatar à presidência, e 
entrou Márcio França. França 
também pretende disputar 
o cargo de governador, mas 
como se trata de candidatura 
à reeleição, ele não precisou 
se desincompatibilizar até 
7 de abril e fi ca até o fi m do 
ano. Em sua primeira semana 
à frente do Estado, França já 
cumpriu agenda no Jabaqua-
ra, onde participou da aber-
tura da 24ª edição da Feicon 
Batimat – Salão Internacional 
da Construção e Arquitetura. 

A exposição ermina hoje, 
sexta-feira (13), com expecta-
tiva de receber 90 mil visitan-
tes. No evento, a Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano (CDHU) ex-
põe um projeto de casa mais 
efi caz e econômico. A unidade 
de alvenaria, que atende famí-
lias de baixa renda, é constru-
ída em até cinco dias e será 
uma das atrações da feira. Os 
visitantes podem conferir a 
iniciativa das 10h às 20h, no 
São Paulo Expo, localizada na 

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

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

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
• Box • Espelhos 

•  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

MOSQUITO SÓ DO LADO DE FORA
Para diversos modelos de janelas

Barreira definitiva
contra os insetos.
Não impede a passagem
do ar e nem do sol.

Rua das Rosas, 482 - Praça da Árvore - SP
94767-7072 2807-0797 / 3486-7774

MOSQUITO SÓ DO LADO DE FORA
Para diversos modelos de janelas

Barreira definitiva
contra os insetos.
Não impede a passagem
do ar e nem do sol.

Rua das Rosas, 482 - Praça da Árvore - SP
94767-7072 2807-0797 / 3486-7774

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/ 

VALMIRSerralheriaBR » Portões basculantes » Galvanizados
» Deslizantes » Pivotante » Industrial 

» Grades » Portas pantográficas » Escadas, 
»Janelas » Portas » Estruturas metálicas

» Cobertura de Policarbonato » Automação
Email: br.serralheria@bol.com.br

Tel.: 2083-2784     9 9980-3150

Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5 – Água Funda.

A Casa Modelo foi exe-
cutada em alvenaria armada 
com blocos estruturais cerâ-
micos e segue as diretrizes de 
qualidade da empresa, com 
pé-direito de 2,60m (que per-

mite melhoria na iluminação 
e ventilação da residência), 
laje de concreto, piso cerâmi-
co em todos os ambientes, 
azulejo até o teto nas áreas 
molhadas, estrutura metálica 
para o telhado, área de servi-
ço coberta, aquecedor solar 
e esquadrias de alumínio ou 
aço galvanizado com pintura 
eletrostática.

No total, a unidade conta 
com 47,87m² e atende parâ-
metros da Caixa Econômica 
Federal. A obra traz uma sé-
rie de melhorias para tornar 
a moradia mais confortável, 
segura e durável, proporcio-
nando maior bem-estar a seus 
mutuários. O foco é a susten-
tabilidade e a preservação 
do meio ambiente, aliado a 

redução de custos.
Portanto, as unidades habi-

tacionais são projetadas com 
tecnologias que economizam 
água e energia elétrica. As 
mesmas técnicas de constru-
ção, com alvenaria armada 
com blocos estruturais, podem 
ser usadas em imóveis residen-
ciais de médio ou alto padrão 
e, também, em edifícios.

Por isso, a unidade terá 
aquecedor solar para a água 
do chuveiro, que, além de mi-
nimizar impactos ambientais, 
reduz em até 30% a conta de 
consumo de energia elétri-
ca. Também são utilizados 
equipamentos redutores de 
consumo de água, como ba-
cias sanitárias com volume de 
descarga menor e torneiras 
com arejadores que diminuem 
o fl uxo de água.

Rua Capitão Cavalcanti, na Vila Mariana,  tem intensa 
e constante circulação de estudantes
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Bruno Covas quer deixar “marca social”
A gestão é a mesma, os ru-

mos são os mesmos, a equipe, 
ainda que tenha havido uma 
“troca de cadeiras”, a mes-
ma.  que venceu as eleições 
em outubro de 2016. Durante 
a entrevista coletiva após 
sua posse como prefeito de 
São Paulo, Bruno Covas fazia 
questão de ressaltar que o 
plano de governo se mantém, 
na cidade. 

Por outro lado, confessa o 
desejo de deixar uma marca 
diferente ao fi nal de seu man-
dato. “Meu desejo é trabalhar 
pelo social. Educação, saúde, 
assistência social, enfi m, tra-
balhar mais o lado social da 
cidade”, disse ao ser ques-

tionado sobre como gostaria 
de ser lembrado no futuro. 
Covas levou o fi lho de 12 anos, 
Tomás, tanto à coletiva de 
despedida de Doria quanto 
naquela em que anunciou seu 
secretariado.

Covas ocupará o cargo de 
prefeito por mais tempo que 
João Doria . Embora eleito 
em primeiro turno, Doria re-
nunciou ao cargo para poder 
disputar o governo do Estado 
de São Paulo, pelo PSDB (veja 
também matéria à página 5 
desta edição). 

O chefe de gabinete Wilson 
Pedrosa também deixou o car-
go e foi substituído por Sérgio 
Avelleda, que ocupava a Secre-

taria de Transpor-
tes e Mobilidade, 
até então. 

Para a Secre-
taria das Prefei-
turas Regionais, 
que antes  era 
o c u p a d a  p o r 
Cláudio Carva-
lho, foi nomeado 
Marcos Penido, 
antes titular da 
Secretaria de Ser-
viços e Obras.

Por enquanto, 
não houve alterações no co-
mando das Prefeituras Regio-
nais. Saiu apenas o Regional 
de Pinheiros, Paulo Mathias, 
que também deve disputar 

•POLÍTICA

cargo eletivo em outubro. 
Covas nomeou Vitor Aly, 

para o lugar de Penido. Aly 
era presidente da SPObras, 
que passa a ser comandada 
por Maurício Brun Bucker.

Não há previsão para obras que ligariam Avenida 
Jornalista Roberto Marinho e Rodovia Imigrantes

•URBANISMO

LEON RODRIGUES/SECOM

Mensalidade
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

R. Coronel Lisboa, 697 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

Ainda este ano, mais re-
cursos devem ser aprovados 
para projetos habitacionais 
que vão benefi ciar a comuni-
dade da região do Jabaquara, 
envolvida com a Operação 
Urbana Água Espraiada. A 
informação foi dada essa se-
mana pelo novo Secretaria 
de Infraestrutura e Obras, 
Vitor Aly, recém empossado 
pelo prefeito Bruno Covas 
(leia abaixo). Ele afi rma que 
os vereadores devem liberar 
a construção de outras 950 
unidades de Habitação de In-
teresse Social (HIS) e lembrou 
que recentemente outros 
250 apartamentos devem ser 
entregues. 

 Já com relação à extensão 
da Avenida Jornalista Roberto 
Marinho em direção à Rodo-
via dos Imigrantes, Aly admite 
que as obras não devem ter 
início nesta gestão. “Não há 
recursos”, confi rma.  

Para a construção dos no-
vos apartamentos, será pre-
ciso conseguir liberação de 
verbas junto aos vereadores. 
Bruno Covas nomeou Eduar-
do Tuma como secretário da 
Casa Civil, justamente com o 
objetivo de garantir melhor 
articulação política da Pre-
feitura com outros níveis de 
governo e também para co-
ordenar a votação de projetos 
na Câmara Municipal.

O avanço das obras de 
construção de novas unida-
des habitacionais também é 
importante para liberar a área 

ocupada por favelas ao longo 
do Córrego Água Espraiada. 
Além das obras de exten-
são da avenida, essa região 
receberia um parque linear, 
de acordo com o projeto. 
“Mas não adianta acelerar a 
remoção das famílias se não 
há previsão para a obra, ou a 
área pode voltar a ser ocupa-
da”, avalia Aly. 

Projeto
O projeto da extensão da 

avenida foi completamente 
modificado durante a ges-
tão do ex-prefeito Gilberto 
Kassab. Além de atravessar 
bairros não previstos inicial-
mente, como Vila Fachini e 
Vila do Encontro, a extensão 
da avenida passou a ter custo 
bem mais alto. Os motivos 
principais são o aumento do 
custo com desapropriações - 
que também geraram muitos 
protestos da comunidade 
desses bairros - e a previsão 
de que boa parte da extensão 
será feita de forma subterrâ-
nea, ou seja, por túneis. 

A não construção da interli-
gação entre a Marginal Pinhei-
ros e a Rodovia dos Imigran-
tes impacta não somente no  
transporte individual, no trá-
fego de veículos, propriamen-
te dito. Até o transporte cole-
tivo na cidade é prejudicado.

Isso porque, o projeto de 
expsnaão da Linha 17 - Ouro, 
em Monotrilho, prevê um tre-
cho da estação Jabaquara até 
a estação Jardim Aeroporto, 
já em construção. 

A linha já está em atraso 
no trecho em execução - que 
deveria ter fi cado pronto para 
a Copa de 2014 e sequer será 
concluído antes da Copa 2018. 

Para dar início às obras no 
outro ramal -projetado   Jaba-
quara/Congonhas - seria ne-
cessário que as obras da Ope-
ração Urbana Água Espraiada 
estivessem concluídas. 

Prefeitura quer construir mais 
950 Habitações de Interesse Social 

no âmbito da Operação Urbana 
Água Espraiada. Mas para obra 

viária não há previsão de recursos

Heloisa Ballerini/SECOM
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Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino
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www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
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www.conquistaimoveis.net.br
VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

VILA GUMERCINDO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 429 MIL
Reformado, 70m² áú, repl

armários, dependência emp,
churrasqueira.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado, ao 

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

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 650 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

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

IPIRANGA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 670 MIL
Excel apto, 110m² áú, liv 2 ambs, 

ao lado Museu Ipiranga, rico 
arms. Ótimo estado conservação.

V. GUMERCINDO
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$ 705 MIL
Exc oferta, ótima localização,

82m² áú, andar alto,
living c/ terraço, lazer total.

CHÁC. INGLESA / V. MARIANA
APTO  4 DTS  STE  2 GRS

R$ 750 MIL
Exc negócio, terraço gourmet, 

repleto Arms. Próx ao
Metrô Santa Cruz.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 830 MIL
Ótimo apto, próx ao Parque do 
Ibirapuera, 109m² áú. Excelente 

estado de conservação.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

R$ 900 MIL
Living 3 ambs, 3 amplos dts, 

edícula, 4 vgs, quintal, jardim, 
entrada lateral.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.050 MIL
Ao lado do metrô,

andar alto, terraço,
repleto de armários, lazer.

MOEMA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.198 MIL
 Exc apto, 112m² áú, living amplo 

c/ varanda, repleto arms, lazer 
completo, fora de rota.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.220 MIL
Exc negócio, andar alto, 108m² áú, 

liv 2 ambs, terr, rico arms. Próx 
Metrô Santa Cruz.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 1.290 MIL
Ótima localiz, 400m² ác, 10x35,
14 sls, 7 banh, 8 vgs,  ter plano, 

bom p/ diversas finalidades.
Próx Metrô Pça Árvore.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.320 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.600,00
Ótimo apartamento, living

amplo, bem localizado,
repleto de armários.

PÇA. ÁRVORE
APTO   3 DTS  STE  2 GRS

R$ 4.000,00
Exc apto, novo, lazer completo, semi 
mobiliado, repleto de  armários, 

varanda. Ao lado do Metrô.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

CONSOLAÇÃO
APTO  STE  GAR

R$ 2.000,00
Ótimo apto, ste, sl ampla,

coz americana. Lazer com pisc, 
churrasq e academia.

VERGUEIRO
SALA COMERCIAL 30,25M²  GAR

R$ 2.300,00
No primeiro ano, aproveite o 

bônus de R$ 500,00 sobre o valor 
acima e aumente o capital

de giro de sua empresa

V. MARIANA
SALA COMERCIAL

R$ 2.500,00
Exc localização, 90m²,
toda infra estrutura.

Fácil acesso ao Metrô Ana Rosa.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 8 salas, 8 vagas, 
4 banheiros, reformado, próx ao 

metrô Praça da Árvore.

V. MARIANA
SOBRADO COMERCIAL

R$ 7.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas, 

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

V. CLEMENTINO 
SOBRADO COMERCIAL

R$ 9.000,00
Ótimo sobrado, exc localiz, 9 salas, 

4 banheiros, 6 vagas.
Vale a pena conhecer!

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 519 MIL
Oportunidade, ótimo apto, living 
c/ terraço, 2 ambs, repl de arms, 

andar alto, lazer.

JABAQUARA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.350,00
Ótimo apartamento, fácil acesso ao 

metrô, cozinha com arms,
condomínio baixo.

V. MARIANA
COBERTURA  3 DTS  2 STES

2 GRS - R$ 955 MIL
Exc oferta, mobiliado, ótima

 localização, 600m do 
Metrô Imigrantes.

V. GUARANI
APTO  3 DTS  2 GRS

R$ 429 MIL
Exc negócio, único, liv c/ varanda, 

2 vgs fixas paralelas. Ótima
localiz, próx Metrô Jabaquara

PLANALTO PTA
SOBRADO

R$ 1.190 MIL
Lindo sobrado, semi novo, acab.1ª, 
liv 2 ambs, 3dts, sts, c/closet, coz. 

plan, 4 vgs cob c/depósito.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  S/GAR

R$ 390 MIL
Exc negócio, ótima localiz,
60m² áú, sem garagem,

próximo ao metrô.

CHÁCARA INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 685 MIL
Exc apto, liv com terraço,
dts e coz repleto arms,

ótima localiz, andar alto.

MIRANDÓPOLIS
CASA ASSOBRADADA

R$ 749 MIL
Exc oferta, 3 dorms, salão,160m²ac, 
7x 25, 3 vagas. Reformada, pode 

ser escritório ou residencial.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  GAR

R$ 1.800,00
Ótimo apto, living amplo,

bem localizado,
Próximo ao metrô.

SAÚDE
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 440 MIL
Exc negócio, living 2 ambientes, 

terraço, repl arms,. Próx.
Metrô Praça da Árvore.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 539 MIL
Exc oferta, ótima localiz, living c/ 
terraço gourmet, repl de arms, 

cozinha americana.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 698 MIL
Ótimo apto, 96m² áú,

oportunidade, liv amplo c/ terraço, 
arms. Ao lado do Metrô Saúde.

PRAÇA DA ÁRVORE
SOBRADO  3 STES  4 GRS

R$ 1.370 MIL
Lindo sobrado, novo, 5x30,

3 suítes, 4 vagas, quintal amplo, 
coz repl arms.

SÃO JUDAS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 580 MIL
Exc apto, ótima localiz,

repl armários,
coz planejada, próx ao metrô

PARAÍSO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 748 MIL
Exc apto, 96m² áú, repleto

armários, ótima localiz.
Próx ao Metrô Paraíso.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  GAR

R$ 779 MIL
Excelente sobrado, ótima

localização, rua plana, 4x30, 
quintal com edícula.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 885 MIL
Exc negócio, 100m² áú, living p/ 
2 ambs, lavabo, terraço, ótima 

localização, lazer completo. Único.

SAÚDE
APTO   2 DTS  STE  GAR

R$ 2.000,00
Lindo apto, semi-mobiliado,

sala 2 ambs com sacada.
Próximo ao Metrô Saúde.

MIRANDÓPOLIS
APTO KIT  1 DORM  GAR

R$ 1.300,00
Lindo apto kit, dorm, cozinha,

1 vaga de garagem.
Próx ao metrô Saúde.

V. CLEMENTINO
APTO   3 DTS  GAR

R$ 2.200,00
Ótimo apto, living amplo,

2 ambientes, bem localizado, 
repleto de armários.

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
V. BRASILINA
R$ 298 MIL

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 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

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 324 MIL
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

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 430 MIL
A 500 mts do metrô, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm., wc social, 
living, ampla coz. c/ AE, 

despensa, ampla lavand., gar. 
p/ 1 carro, estuda permuta c/ 

apto. somente na Praia Grande 
de menor valor - REF.: 16.202

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Terreno 6 x 34,50mts., 

construção de 220 m², c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa / cozinha, quintal 

c/ churrasq., edícula c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.479

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

Estilo assobradada, c/ 3 dorm., 
2 stes., wc social, liivng p/ 3 
amb., jd. inverno, copa c/ AE, 
coz. planej., escritório, dep. p/ 
empreg., quintal c/ churrasq., 
garagem tipo sl. de festa p/ 6 

carros - REF.: 16.426

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, reformado, ótimo 
acabto., c/ 2 dorm. c/ AE, 
wc social, livng p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinah c/ AE, 

lavanderia c/ AE, garagem p/
2 carros - REF.: 16.525

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 795 MIL
Ótima localização da Rua 
Ramalho Ortigão, terreno 
medindo 5 x 49,40 mts., 

totalizando 247 m², com frente 
para duas ruas, ótimo diversas 

finalidades -REF.: 16.459

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., gar. p/ 3 

carros, estuda imóvel menor 
valor - REF.: 15.746

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.750 MIL

Impecável, toda reformada, 
excelente localização, terreno 
335m², construção 258m², c/ 

4 suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha planej., dep. p/ 
empreg., quintal, garagem p/ 4 

carros - REF.: 16.471

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

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 

Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, fogão e forno emb., 
quintal c/ churrasq., garagem p/ 

2 carros - REF.: 15.129

SOBRADO
V. CLEMENTINO

R$ 640 MIL
Excelente localização da Rua 

Cel. Lisboa, ótimo p/ fins 
comerciais, vago, c/ 3 dorm., 
wc social, sala, lavabo, copa, 
cozinha, qto. p/ emp, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16.111

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte c/ 
hidro, wc social, liv. p/ 2 amb., 

coz. c/ AE, lavand, dep. p/ 
empr., gar. p/ 2 carros, terreno 
5,50 x 20 mts., construção de 

170 m² - REF.: 16.358

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
 Prédio de 10 anos, ótimo 
acabto, AU = 90 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb. c/ sacada gourmet 
envidraçada, coz. planej., 

lavand. c/ AE, garagem p/ 2 
carros - REF.: 16.550

TÉRREA
V. MARIANA
R$ 680 MIL

Próximo a R. Jorge Tibiriçá, 
terreno 311m², constr. 150m², 

c/ 3 dormitórios, wc social, 
living, sl. jantar, lavabo, coz., 
lavand., qto. despejo, amplo 
quintal ajardinado, gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.557

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 730 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

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 800 MIL
Terreno 8 x 30mts., constr. 

180m², c/ 2 dorm., wc social, 
living, sl. jantar, coz. c/ AE, 

edícula c/ 1 dorm., sala, coz., 
wc, amplo quintal c/ churrasq., 
e mais um qto. c/ wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.578

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 290 MIL
Ótima oferta, abaixo da ava-
liação, ótimo local da R. D. 

Bernardo Nogueira, vago, c/ 3 
dormitórios, wc social, living 

p/ 2 ambientes, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.432

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

construção de 136 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb., ampla cozinha 
planejada, lavanderia, quarto e 

wc p/ empregada, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.873

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do bairro, 
terreno 182 m², construção 250 
m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, 
coz. c/ AE, qto. despejo, amplo 

terraço coberto c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 16.256

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto 
padrão, terreno 10 x 30 mts., 

constr. 225 m², c/ 3 suítes, liv. 
p/ 3 amb., lavabo, escritório, 

coz. conjugada c/ espaço 
gourmet, quintal gramado, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 15.555

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 440 MIL
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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 660 MIL
 Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
dep. p/ empreg., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 vaga, 

na região - REF.: 16.446

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 765 MIL
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

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

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Vago, impecável, todo refor-
mado, excelente localização 

da rua Samambaia, c/ 2 dorm., 
wc social, living, lavabo, ampla 
cozinha c/ AE, quintal, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.545 

SALÃO + CASA
V. NAIR

R$ 770 MIL
Ótimo p/ diversas finalidades, 
ótimo p/ renda, no pisos térreo 
c/ amplo salão de 160m² + 
wc, e no piso supeior uma 

casa c/ 3 dorm., sala, coz., wc, 
lavanderia - REF.: 16.447

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 410 MIL
Vago, c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 ambien-
tes c/ sacada, sanka, cozinha 
planejada, wc p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros, lazer 
completo, ótima oferta - 

REF.: 16.383

APTO
CHÁC. INGLESA

R$ 420 MIL
A 900 mts. do Metrô Pça. 

da Árvore, área útil de 70m², 
condomínio R$ 395,00, c/ 2 
dormitórios, wc sovial, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro.

REF,: 16.681

APTO
CHÁC. INGLESA

R$ 420 MIL
A 900 mts. do Metrô Pça. 

da Árvore, área útil de 70m², 
condomínio R$ 395,00, c/ 2 
dormitórios, wc sovial, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro.

REF,: 16.681

SOBRADO METRÔ 
A. IPIRANGA
R$ 530 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, living, lavabo, cozinha 
c/ AE, gar. p/ 2 carros.

REF.: 16.493

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim de 
Almeida, área útil de 74 m², c/ 
2 dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha c/ AE, quarto 
e wc p/ empregada, garagem p/ 

1 carro - REF.: 15.774

APTO. NOVO
JD. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Prédio novo, ampla sacada 
gourmet, c/ 3 dormitórios, 
suíte, wc social, living p/ 2 

ambientes, cozinha, lavande-
ria, garagem p/ 2 carros, lazer 
completo, área útil de 73m² 

- REF.: 16.450

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 

plano, medindo aprox. 10 x 35 
mts, com casa antiga de

220 m² de construção, ótimo 
para reforma ou construção - 

REF.: 15.067

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 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.: 16.242

SOBRADO COND. 
FECHADO JD. DA SAÚDE

R$ 670 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
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Terreno 5 x 43 mts., cons-

trução 245 m², c/ 3 suítes c/ 
AE, closet, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa, cozinha c/ AE, 
qto. e wc p/ empreg., amplo 
quintal c/ churrasq., garagem 
p/ 4 carros - REF.: 15.517

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

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

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

empreg., garagem p/ 2 carros, 
estuda propostas.

REF.: 15.058

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 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
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local,

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

cozinha, lavanderia,
wc p/ empregada, qto.

despejo, garagem p/ 1 carro.
REF.: 16.239

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótima localização do 

bairro, vago, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, sala, cozinha 
c/ AE, quarto e wc p/ empre-
gada, quintal, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.063

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 
comerciais, esquina, entrada 
p/ 2 ruas, vago, c/ 2 dormitó-
rios, wc social, living, cozinha, 

lavanderia, amplo quintal 
coberto, garagem p/ 3 carros - 

REF.: 15.818

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Ótimo local da Rua Samam-

baia, área útil de 88 m², 
impecável, todo reformado, c/ 
3 dorm. c/ AE, wc social, living 

p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.986

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 220 m², construção 
300 m², c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 
4 carros, ótimo local da Rua 

Juvenal Galeno - REF.: 16.485

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

Impecável, estilo colonial, 
terreno 180 m², AC =  250m², 
c/ 3 dorm., suíte, escritório, wc 
social, living, sl. jantar, sala TV 
ou um 4º dorm., lavabo, coz. c/ 
AE, quintal c/ churrasq., gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.591

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

Terreno 187 m², construção
de 200 m², c/ 4 dorm., 2 

suítes, closet, living p/ 3 amb., 
terraço, lavabo, coz. c/ AE, 
despensa, dep. p/ empreg., 

gar. p/ 4 carros -
REF.: 16.382



PÁG. 08 13 de abril de 2018
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demonstraÇão de resultado do perÍodo

BalanÇo patrimonial
ATIVO                                                                                                                                                                                              221.844,00
ATIVO CIRCULANTE                                                                                                                                                           113.580,01
DISPONIBILIDADES                                                                                                                                                               113.580,01
CAIXA GERAL                                                                                                                                                    71.186,60
CAIXA                                                                                                                                                                                71.186,60
APLICAÇÔES FINANCEIRAS                                                                                                                                           42.393,41
Banco do Brasil Cta 100880/3                                                                                                                                                                 1.568,43
Banco do Brasil Cta 7492/6                                                                                                                                                     34.576,59
Banco do Brasil Cta 7035/1                                                                                                                                                       6.248,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                                                                                    108.263,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                                                                                                108.263,99
EXERCÍCIO FUTURO CUSTO DE PROJETOS                                                                                                                    108.263,99
Proj. Controle Social 4792/6                                                                                                                                                    93.660,20
Proj. Hepatite C 7035/1                                                                                                                                                            14.603,79
PASSIVO 
PASSIVO E TRIMÔNIO LIQUIDO                                                                                                                                          221.844,00
PASSIVO NO CIRCULANTE                                                                                                                                                  108.263,99
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                                                                                                         108.263,99
REPASSE DE VALORES PARA PROJETOS                                                                                                                         108.263,99
Proj. Controle Social 4792/6                                                                                                                                                     93.660,20
Proj. Hepatite C 7035/1                                                                                                                                                            14.603,79
PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                                                                                                            113.580,01
RESERVAS DE CAPITAL                                                                                                                                                       113.580,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                                                                                                               113.580,01
Superávit do Exercício                                                                                                                                                            113.580,01

RECEITAS BRUTAS
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES RECEBIDAS                                                                                                                      45.790,34 C
                                                                                                                                                                      Total                 45.790,34 C
= Receita Líquida                                                                                                                                                                45.790,34 C     
= Superávit Bruto                                                                                                                                                                45.790,34 C
(-) Despesas Financeiras
Despesas Bancarias                                                                                                                                                                     6.307,65 D 
Despesas IOF                                                                                                                                                                                  109.03 D
Despesas com IRRF Bancarias                                                                                                                                                        749,53 D
                                                                                                                                                                            Total                   7.166,21 D
(-) Despesas Gerais
Despesas com aluguel                                                                                                                                                                  8.146,45 D
Despesas com Assessoria Contábil                                                                                                                                              4.030,00 D
Despesas com Combustível e Lubrificantes                                                                                                                                    107,00 D
Despesas com compra de Mercadoria                                                                                                                                            269,96 D
Despesas com Condução                                                                                                                                                             2.470,30 D
Despesas com Copa, Cozinha e Refeitório                                                                                                                                     160,81 D
Despesas com Correios e Malotes                                                                                                                                                  353,69 D
Despesas com Cartórios                                                                                                                                                                  291,93 D
Despesas com Estacionamento                                                                                                                                                        20,00 D
Despesas com Energia Elétrica                                                                                                                                                    1.345,39 D
Despesas com Internet                                                                                                                                                                    280,04 D
Despesas com comm Jornais, Revistas e Períódicos                                                                                                                     500,00 D
Despesas com Material de Escritório                                                                                                                                              207,69 D
Despesas com Material de Limpeza                                                                                                                                                118,15 D
Despesas com Refeições e Lanches                                                                                                                                           3.140,99 D
Despesas com Serv. Terceiros Pessoa Fisi                                                                                                                                12.198,67 D
Despesas com Serv. Terceiros Pessoa Juri                                                                                                                                     995,00 D
Despesas com Telefone                                                                                                                                                                1.942,64 D
Despesas com Tranporte                                                                                                                                                                 868,20 D
Despesas com Viagens e Estadias                                                                                                                                              4.177,10 D
                                                                                                                                                                            Total                 41.624,01 D 
(-) Despesas Tributárias
Despesas com IRRF                                                                                                                                                                          50,78 D
                                                                                                                                                                            Total                        50,78 D              
(+) Receitas Financeiras
Ganho Aplicação Renda Fixa                                                                                                                                                       3.266,73 C
                                                                                                                                                                            Total                   3.266,73 C
= Superávit Operacional                                                                                                                                                                216,07 C 
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social                                                                                                     216,07 C
= Superávit Contábil antes do imposto de Renda                                                                                                                      216,07 C
= Superávit                                                                                                                                                                                      216,07 C
= Superávit Líquido do Período                                                                                                                                                    216,07 C

ATIVO
CIRCULANTE                                                                                      R$ 490.520,38

     caixa                                                                                               R$     1.605,66
     Bancos conta Movimento                                                               R$     9.737,48
     Aplicaçôes de Liquidez Imediata                                                     R$ 479.177,24

Permanente                                                                                         R$ 144.740,29

     Imobilizado                                                                                      R$   63.433,33
     Reavaliação de Edifícios                                                                 R$ 191.367,00
 (-) Depreciação Acumulada                                                                  R$ 110.060,04

TOTAL ATIVO                                                                                      R$ 635.260,67

PASSIVO
CIRCULANTE                                                                                      R$ 399.412,88

     INSS a Recolher                                                                             R$     6.626,90
     IRRF a Recolher                                                                             R$          44,10
     Adiantamentos de Projetos                                                             R$ 392.741,88

PATRImôNIO LÍQUIDO                                                                       R$ 235.847,79

     Patrimônio Social                                                                            R$   19.070,76
     Reavaliação de Edifícios                                                                 R$  191.367,00                                                        
     Resultados Acumulados                                                                  R$  160.686,72
(-) Deficit do Exercício                                                                          R$ 135.458,69

TOTAL PASSIVO                                                                                 R$ 635.260,67

GRUPO DE INCENTIVO À VIDA
CNPJ: 64.180.383/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

RUA CAPITÃO CAVALCANTI, 145 - VILA mARIANA - SÃO PAULO - SP 

DEmONSTRAÇÃO D0 RESULTADO ENCERRADO Em 31/12/2017

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017 

 RECEITAS                                                                                              R$ 439.911,03

      contribuições e Doações - P.F.                                                         R$ 158.586,54
      contribuições e Doações - P.J.                                                        R$ 281.324,49
 
 DESPESAS                                                                                          R$ 575.369,72 

      Administrativas/Projetos                                                                   R$ 613.786,04
      Tributárias                                                                                       R$     2.276,92
 (-) Resultado Financeiro                                                                      R$   40.693,24

 Deficit do Exercício                                                                            R$ 135.458,69

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”

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

BElA cASA téRREA
R$ 570 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

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

TERRENO c/cASA TÉRREA 
R$ 750 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 - JABAQUARA 
R$ 550 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

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

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

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

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

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 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 - 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

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

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

APtO 3 dORmItóRIOS
mEtRO JABAQUARA

R$ 450 mIl
Imóvel amplo com 86m2 AU 

, sala ampla 2 ambientes, 
cozinha com armarios, 2 

banheiros e garagem.  Ótima  
oportunidade!  REF.: 02-3619

SOBRAdO R$ 450 mIl  
VIlA GUARAnI 

Oportunidade! Proximidade 
do Metrô Jabaquara com 2 
dormitórios, sala, lavabo, co-
zinha, área de serviço, quintal 
e garagem! Terreno com 30 
metros de fundo. REF.: 10-3573

SOBRAdO nOVO mEtRÔ 
JABAQUARA R$ 615 mIl
Ótimo acabto, 3 dormos, suíte 
c/ sacada, coz, sala 2 ambs c/ 
piso porcelanato, lav, qtal com 
AS c/ cobertura, 2 vagas de 
gar.  Estuda permuta só por 
esta semana. REF.: 01-3390

cOBERtURA dUPlEx c/ 5 
VAGAS Só R$ 1100 mIl

Vista panorâmica para o par-
que, 5 vagas demarcs, 3 dorms, 
ste, sala 2 ambs, sala de jantar, 
escritório,coz, terraço c/ churr, 
lazer c/ piscina, quadra,143 m2 
úteis. Próx. Metrô.   REF.: 21-3186

SOBRAdO JABAQUARA/
cIdAdE VARGAS
Só R$ 650 mIl

Belíssimo imóvel c/ 3 dorms, 
ste, arms, 2 salas, coz. planej, 

SALA DE TV, dep. emp, lavand,  
quintal com churr, e 2 vagas 

de gar. Ref  10-3460

SOBRAdO VIlA GUARAnI 
R$ 690 mIl 

Lindo sobrado, prox. Metrô 
Jabaquara, com 3 dorms, ste, 
armário, sala com 2 ambs, es-
critório, quintal com churr, lav, 
e 2 vagas de gar. com portão 
automático.  REF.: 01-3603

APtO Só R$ 350 mIl 
nA SAúdE 

OPORtUnIdAdE!!!
Próx. Av Bosque, dormitório 

com armários, sala 2

ambientes, cozinha, banheiro, 

área de serviço e garagem 

ampla. Corra para visitar, 

adeus alugótima localização! 

REF.: 03-3628

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

APtO
Só  R$ 240 mIl

 2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha e garagem, lazer 
total, quadra, piscina, chur-
rasqueira, play ground etc.   

VAGO. REF.: 03-3627

SOBRAdO dE VIlA
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE

Muito bonito, 2 dormitórios, 
suíte com armários, terraço, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armarios, quintal, area de 
serviço, garagem com portão 
automatico.  REF.: 04-3634

ótImO tERREnO
R$ 400 mIl JABAQUARA
Próximo ao Metrô, oportunida-
de para investidores e constru-
tores, terreno plano de 8,83 x 
19,02, bem localizado. Otimo 
investimento.  REF.:03-3630 

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

BElíSSImA cASA PROx. 
mEtRÔ JABAQUARA

R$ 1.250 mIl
ERA R$ 1.400 mIl

3 dorms, suíte, AE´s, sala para 
2 ambs, copa coz. ampla, ba-
nhs, garagem p/ 8 carros, qtal 
com jardins, estúdio de som e 
escritório amplo nos fundos, 

ar condicionado FUJITSU em 
todos os cômodos, portões 

automatizados, tudo pensado 
para seu conforto, terreno 

amplo de 400m2.  Ótimo preço 
para investimento, agende 
uma visita!. REF.: 04-2849

APtO REFORmAdO 
JABAQUARA  R$ 315 mIl

Próx. do Metrô Jabaquara, 
com 2 dorms, arms, coz. com 
arms, sala 2 ambs, sacada, 2 
banheiros e gar. demarcada, 
cond. com lazer total.Portaria 

24 horas REF.: 04-3612

APtO “REFORmAdO” Só 
R$ 300 mIl Vl GUARAnI
Prox. Metrô, c/ amplo dorm, 
sala 2 ambs, coz, banheiro, 
AS e vaga de garagem livre. 

Excelente local, SAIA DO 
ALUGUEL, OTIMO INVESTI-

MENTO!.  REF.:04-3641

BElíSSImO SOBRAdO
mEtRÔ - JABAQUARA 

“R$ 800 mIl”
3 dorms, ste,c/ arms, sala

2 ambs,lav, coz. c/ arms,qtal 
c/ churr, dep. emp,entrada 
lateral,2 vagas com portão 
automatico. Ref 03-3615

cASA téRREA PRóx. 
mEtRO Só R$ 680 mIl

Oportunidade, muito bem 
localizado com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, quintal, terraço 

com churrasqueira,  jardim 
e duas vagas de garagem. 
URGENTE   REF : 02-3610

Só $ 238 mIl-APtO BOcA 
dO mEtRÔ cOncEIçãO
(Conj.ITAÚ) 1 dormitório, sala 
, cozinha, banheiro, não tem 
garagem, muito bem locali-

zado. Condomínio baixo ( só 
R$ 150,00). Òtimo negócio e 
investimento!. REF.: 12-3528

APtO JABAQUARA
R$ 380 mIl 

Apartamento com 67m2 de 
área útil, 2 dormitórios + 

escritório, armários, sala 2 
ambientes, cozinha planejada, 
a.s., garagem. REF.:12-3587

APtO 3 dORm. mEtRÔ 
JABAQUARA Só R$ 310 mIl    

3 dorms c/ arms, sala p/ 2 
ambientes, coz. c/ arms embu-
tidos, vaga de gar, condominio 
baixo, Salão de festas, play g, 
portaria 24 horas, etc. Oportu-

nidade. REF.: 11-3272

APtO 3 dORm cOncEIçãO 
Só R$ 390 mIl

 Excel. Apto com 70m2 de AU, 
sala 2 ambs, coz. planejada, 2 
banhs.Òtima localiz, 5 min. a pé 
do Metrô, lazer c/ piscina, churr, 
quadra, jardim, prox. comercio 

e mercados.  REF.: 11-3443

BElO SOBRAdO 
REFORmAdO R$ 750 mIl

 Jabaquara/cidade Vargas,
3 dorms, 2 stes, 2 salas, lavabo, 
coz. c/ arms, dep. emp, qtal. c/ 
churrasc. e forno, 3 vagas c/ 

portão automático. REF: 11-3581

cASA téRREA – VIlA StA 
cAtARInA R$ 460 mIl
2 dormitórios, sala de estar, 

jantar, cozinha, quarto de em-
pregada, lavanderia, quintal , 
6 vagas de garagem , terreno 

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

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 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

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

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 3 dORmItORIOS
mEtRO JABAQUARA

R$ 450 mIl
Imóvel amplo com 86m2 AU 

, sala ampla 2 ambientes, 
cozinha com armarios, 2 

banheiros e garagem.  Ótima  
oportunidade!  REF.: 02-3619

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

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

cozinha, lavanderia, dep. emp,
1 vaga. R$ 2.000,00.

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

JABAQUARA
Sobrado, 3ds c/ AE, sala grande, coz. ameri-
cana, quarto e banh. emp, lavanderia, quin-
tal, 01 vaga.Otima localização. R$ 2.500,00.

- VENDA - 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$ 3.500,00.
PARQUE JABAQUARA

Sobrado (Comercial/Residencial), 2ds, 
cozinha, 03 banheiros, a. serviço,

entrada lateral, quintal, 02 vagas. Perfeito. 
R$ 2.200,00

PLANALTO PAULISTA
Salão comercial (35m2) com

entrada lateral mais edícula com sala,
área de serviço e banheiro. R$ 1.600,00.

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 02 ds, sala, cozinha, area de serviço, 

quintal e jardim. Toda reformada. Otima 
localização. R$ 2.300,00.

 SÃO JUDAS
Quarto, cozinha, banheiro e área de serviço. 

Impecavel. Ao lado da estaçao do metro.
R$ 900,00

  BOSQUE DA SAÚDE
Sobrado, 02 ds, sala grande, lavande-
ria, quarto e banheiro de empregada, 

solarium e garagem. Otima localização.                                                                               
R$ 1.800,00

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 2ds, sala, cozinha, banheiro, 
edicúla completa e garagem. Excelente 

localização. R$ 450 mil.

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 3 ds c/ AE, sala 02 ambientes,  
lavabo, copa-cozinha, edicula completa,

02 vagas. R$ 900 mil.

PLANALTO PAULISTA
Apartamento 2 ds c/ AE, sala grande, 

cozinha c/ AE, area de serviço e garagem. 
R$ 475 mil.

PLANALTO PAULISTA
Terrea em 14,50 X 26, 03 ds c/ AE, 
sala 03 ambientes, edicula comple-
ta, quintal e garagem para 04 autos.                                                                                        

R$ 1.600.000,00.

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

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

 TERRENO COM CASA VELHA 
VILA GUARANI

R$ 295 MIL - 10 x 20 m²
Ótimo para dois sobrados

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
57M² - RUA MARACÁ

R$ 450 MIL
2 dormitórios, sendo 1 c/ armarios 
embutidos, sala, cozinha c/ armarios 
embutidos, WC, lavand, 2 vagas.

SOBRADOS NOVOS
R$725 MIL VILA GUARANI

 RUA CRISTOVÃO
COLOMBO M. DE MATOS, 74

3 dorms,1 suite, banh.social, 2 
varandas, sala toda em porcela-
nato, lavabo, coz. lavanderia c/

churrasq.2 vagas. Temos outros. 

 SOBRADOS NOVOS CHAC.
INGLESA, R: ARARÊ 303/307

R$ 910 - PX. METRÔ 
124m2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box 
no banh, banh. soc. c/ box, va-

randa, sala, lav, coz, lavand. cob, 
churr, 2 vagas. Ac. financiamento. 

SOBRADO NOVO
V. GUARANI - R: CASÉRIO 
LEMBO, 54 - R$ 800 MIL

130m AC, 3 dormitórios, 1 suite,
1 WC, varanda, sal lavabo, 

cozinha, churrasqueira, 2 vagas

AP METRÔ CONCEIÇÃO
72 M²  R$ 480 MIL

AO LADO DA VOLkSVAGEM
 2 dorm, sala, coz, WC,

lavand. quarto e
WC empreg, 1 vaga

CRECI-54921
Mello Imóveis
FONES: 9.9233-0673 / 9.7666-8387

PLANALTO PTA
Casa Terrea p/ Reforma

6 x 21 = 126M - 80M²
Construido 1dorm, sala, coz, 
wc, quintal, 2 vagas - 360 mil

PLANALTO PAuLisTA
casa Terrea p/ Reforma -  
6,5 x 25 = 162m - 125M²

Construido  2dorms, sala, coz, 
wc social, quarto e wc de

empregada , 2 vagas - 380mil

PLANALTO PAuLisTA
Casa Terrea, 6 x 30 = 180M²

120M construido
 2 dorms, sala, coz, wc social, 

quintal, 4 vagas, - 450mil

PLANALTO PAuLisTA
 Sobrado - 6x20 = 120M² - 

140M ac, 2 dorms, wc social 
+ terraço, sala, copa, coz, qtal 
quarto e wc emp, area serviço 

+ 1 suite em cima, entrada 
lateral , 2 vagas - 450mil

PLANALTO PAuLisTA
Casa Terrea Melhor Localiza-
ção - 10x40 = 400M - 170m² 

construido, 3dorms, wc social, 
sala ,copa, coz, quintal 

imenso, quarto e wc emp,
8 vagas - 1.100.000,00

PLANALTO PTA
Apto 80m² util

2 dorms c/ arm, wc social,
sala L, coz, quarto e

wc empregada, 1 vaga.
450 mil

2 DORMS, SALA AMPLA, 
SALA DE JANTAR, COZ AMPLA, 

SALÃO C/ ESCRITÓRIO E 
LAVANDERIA, QUINTAL, LINDA 

FACHADA, 3 GARS, 8X30, 
210M2. R$ 580 MIL - creci 61.147

Tel 5587-5903
cel 9.8164-6257

caSa TÉRRea
v. GUaRanI - PRoX. 
Pça nova aMÉRIca

2 DORMS, ARMÁRIOS, SALA 
2 AMBS com estante home, 
ILUMINAÇÃO EMBUTIDA, 
PORTAS CAMARÃO, COZ, 
PLANEJ, GAR, R$ 290 MIL.

 creci 61.147

Tel 5587-5903
cel 9.8164-6257

MaRavIlHa de aPTo
SaÚde/ av. MIGUel 

eSTÉFano, 1973 Bloco 02

caSa de vIla JaBaQUaRa 
MeTRÔ conceIção 

1 quarto, sala, cozinha, WC, 
lavand. R$ 220 mil. Aceito 

financiamento

Fone: 97020-5095

aP São JUdaS 200M  
MeTRÔ 320 MIl - vaGo 

Ocasião: 2 dorm, sala, coz c/AE. 
WC, sacada. 1 vaga ,

Cond. Baixo. Creci 9054 
Tel 2276-4020   
99169-6819   

SoBRado novo
vIla GUaRanI -  460 MIl
 2 dorm, WC, Hall, sala, lavabo, 

coz, bom quintal, 2 vagas .
Aceita Carro

Tel 2276-4020   
99169-6819   

AP SACOMÃ – ESTRADA 

DAS LÁGRIMAS R$ 230 MIL

2 dorm, sala coz, WC,

lavand. 1 vaga . Ocasião

Tels.:  2275-6481 / 97592-9946

ALUGO CASA DE VILA
METRÔ CONCEIÇÃO

RUA DAS OITICICAS, 209
1 dormitório, sala, cozinha, WC, 

lavanderia. R$ 920,00 + R$ 90,00 
de IPTU. Temos outras.

Tels.:  2275-6481 / 97592-9946

aRMaZÉM JaBaQUaRa 
coM/ReS – 198 M2 - R$ 470 MIl 

2 frentes ; força trifásica
3 wc ; escrit; Coz. c/divisórias.
 Próx. Av. George Corbisier

Tels.:  99992-6492  /  99409-2235
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ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São

Longuinho, prodigiosamente 
tocado pela graça de JESUS. 

Agonizante, em sua última hora, 
que, nunca se ouviu dizer que 

algum daqueles que recorreram 
à vossa proteção, fosse vós 

desamparado. Assim dignai-vos 
interpor, em meu favor, vossa 
valiosa intersseção perante 

Deus, para que conceda viver e 
morrer como verdadeiro cistão, 

e, ainda meseja concedida a 
graça especial de (esclarecer a 
graça desejada). Rezar três Ave 
Maria, em honra ao Santíssima

Trindade. Prometer publicar
a devoção.  J.V.S.

SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE
E ECONOMIA 
Abertura e Encerramento de Empresas, Assessoria 

Empresarial e Certidões em Geral, Fazemos
Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica.
Além, de Cálculos Trabalhistas, Perícias,

Folha de Pagamento e Apoio Administrativo.

Prestação de Serviços 
Profi ssionais nas áreas 
de Escrituração
Fiscal e Economia:

TELEFONE (11) 96429-7115 (TIM) / LIRIOI42@HOTMAIL.COM
ENDEREÇO: RUA PARANAPANEMA, 111 APTº 71, JD. DA SAÚDE

SITE ESOTÉRICO ESTÁ CONTRATANDO:

TARÓLOGAS PARA TRABALHAR
CONTATO TEL.: 94071-9299 / 94668-3525

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
DIST. DE AUTOPEÇAS PRECISA PARA

CADASTRO DE NOVOS CLIENTES E PRIMEIRO 
ATENDIMENTO TELEFONICO.

ORGANIZAÇÃO E FÁCIL DICÇÃO. De 2ª. A 6ª.
Curriculum para marcelo@molasmaster.com.br

Montada próximo a Av. Paulista 
cadastro com mais de 700 imóveis.

PASSO PONTO DE FRANQUIA DE IMÓVEIS

TRATAR: TEL. 98361 9259 

TOQUE JÁ
Piano, Teclado, Violão, Acordeon, 

Violino, Flauta Doce e outros
Aulas Especiais para 3 Idade e 

Crianças. Vendo Piano
Pça Árvore Mirandópolis
F: 5072-9636 / 5581-7592

Cel. 99132-1189

MARIA CAROLINA MARCONDES
FARIA DE CARVALHO

5011-5096 / 9.4460-8819

OAB/SP - 293.291

marcondesfariaadvocacia@outlook.com

R. Dos Buritis, 128, Sl. 405, Bloco A
Jabaquara - São Paulo - SP

Cep: 04321-000

CRIMINAL,

EXECUÇÃO PENAL,

MILITAR E TRÂNSITO.
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ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São

Longuinho, prodigiosamente 
tocado pela graça de JESUS. 

Agonizante, em sua última hora, 
que, nunca se ouviu dizer que 

algum daqueles que recorreram 
à vossa proteção, fosse vós 

desamparado. Assim dignai-vos 
interpor, em meu favor, vossa 
valiosa intersseção perante 

Deus, para que conceda viver e 
morrer como verdadeiro cistão, 

e, ainda meseja concedida a 
graça especial de (esclarecer a 
graça desejada). Rezar três Ave 
Maria, em honra ao Santíssima

Trindade. Prometer publicar
a devoção.  T.D.H.
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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-GRADUÇÃOTeatro juvenil no 

João Caetano
O espetáculo infantojuvenil 

“Histórias de Alexandre”,do 
Grupo 59 de Teatro, está em 
cartaz no Teatro João Caetano 
para uma breve temporada 
que vai até o dia 15 de abril, 
sempre aos sábados e domin-
gos, às 16h.  Concebida a partir 
da obra de Graciliano Ramos, 
a montagem tem direção de 
Cristiane Paoli Quito.   Os in-
gressos custam R$ 16,00 e R$ 
8,oo(meia entrada). O Teatro 
João Caetano fi ca na Rua Bor-
ges Lagoa, 650 - Vila Clemen-
tino. Informações: 5573-3774

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, 14 
de abril, a partir das 7h, Cata 
Bagulho na região do Jaba-
quara. As equipes  percorrerão 
diversas vias dos bairros da 
Vila do Encontro, Vila Fachini 
e Jardim Lourdes. 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 ma-
deiras, móveis velhos, eletro-
domésticos quebrados, pneus, 
garrafas, colchões, entre ou-
tros materiais.

Marília Calderon 
Trio no Ipiranga

Na próxima quarta-feira, 
dia 18, às 14h30, se apresenta 
na Biblioteca Roberto Santos 
o “Marília Calderon Trio”. 
O show apresenta canções 
populares autorais  interpreta-
das e arranjadas para  acorde-
on, violino, saxofone, violão e  
percussão. A entrada é grátis. 
A Biblioteca Roberto Santos. 
R. Cisplatina, 505, Ipiranga. 
Informações: 2273-2390

Bazar benefi cente 
na Saúde

 No próximo sábado, dia 
14 de abril, das 9h às 13h,  a 
AFAI promove seu tradicional 
Bazar Benefi cente, em prol da 
manutenção do Centro Dia do 
Idoso. O bazar oferece roupas 
novas e semi-novas, calçados, 
utensílios e brinquedos a partir 
de R$ 1,00. A AFAI fi ca na Rua 
Dr. Samuel Porto,299 - Saúde. 
Informações pelo fone 2532-
3803 ou através do e-mail afai-
cdi@hotmail.com. Participe e 
contribua.

• ACONTECE

2º Fórum da Pessoa 
com Defi ciência 
na Vila Mariana

No dia 14 de abril, sábado, 
das 14h às 17h, acontece o 2º 
Fórum da Pessoa com Defi ciên-
cia da Vila Mariana. O encontro 
é gratuito e tem como público 
alvo pessoas com defi ciência, 
seus familiares  ou responsá-
veis e representantes da Vila 
Mariana, Saúde e Moema. 
Haverá tradução em libras 
e áudiodescrição(necessário 
levar aparelho celular ou rádio 
fm com fones de ouvido). Ins-
crições pelo e-mail forumvila-
mariana@yahoo.com ou pelo 
telefone 99287-3256. O Fórum 
acontece na Paróquia Nossa 
Senhora da Saúde, na Rua Do-
mingos de Morais, 2387, sala 24.

Panorama do 
cinema turco

A Cinemateca Brasileira e o 
Consulado Geral da Turquia em 
São Paulo trazem a Mostra Pa-
norama do Cinema Turco. Até 
15 de abril a Cinemateca exibe 
sete longas-metragens com-
põem o panorama da produ-
ção cinematográfi ca turca.  A 
entrada é gratuita(os ingressos 
são distribuídos na bilheteria 
a partir de uma hora antes da 
sessão). Confi ra a programa-
ção no site www.cinemateca.
gov.br. Largo Senador Raul 
Cardoso, 207 - Vila Clementino. 
Informações: 3512-6111.

Precisa conversar? 
Ligue Samaritanos

Se você quer conversar, se 
quer um amigo, quer desaba-
far, compartilhar uma alegria, 
ser ouvido sem ser julgado, 
com sigilo absoluto, atenção 
e respeito, ligue para o Sama-
ritanos: 3288- 4111

Problemas com a 
bebida? AA

 O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
à  sextas-feira, às 20h, sábados, 
domingos e feriados, às 18h. 
A sede da entidadefi ca na Av. 
Jabaquara, 2876- conj. 2 - ao 
lado da Estação São Judas do 
Metrô. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.

Cata Bagulho 
na Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no sábado, dia 14 de 
abril, Operação  Cata Bagulho 
na região da Vila Mariana. As 
equipes  percorrerão as ruas 
contidas no hexágono: Av. IV 
Centenário, Av. Ibirapuera, 
Av. Helio Pelegrino, Av. Santo 
Amaro, Av. dos Bandeirantes. 
Ajude a manter a cidade limpa!

Música automática 
na Vila Mariana 

A  m ú s i c a  a u t o m á t i c a 
evoluiu do toque ao clique 
passando por diversos tipos 
de máquinas e mídias, me-
tamorfoseando tecnologias, 
recriando e revolucionando os 
hábitos sociais. Para mostrar 
ao público essa evolução da 
música programada, o Sesc 
Vila Mariana apresenta a partir 
do dia 13 de abril, sexta-feira a 
exposição “Do toque ao clique 
- A História da Música Automá-
tica”.  A visitação acontece  no 
Atrium – 1º andar – Torre A e 
Espaço da Palavra – 5º andar – 
Torre A, de 13 de abril a 29 de 
julho, de terça a sexta-feira, 
das 10h às 21h30; sábado, 
das 10h às 20h30; domingos 
e feriados, das 10h às 18h30. 
Entrada gratuita. O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.
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•MEIO AMBIENTE

Parque Modernista: eleição de 
Conselho Gestor foi adiada

As inscrições para compor 
o Conselho Gestor do Parque 
da Casa Modernista (na foto, 
vista aérea), na Rua Santa 
Cruz, foram prorrogadas. Po-
dem participar do  Conselho 
usuários do Parque e tam-
bém entidades, movimentos 
e instituições que estejam 
na área de circunscrição do 
Parque. Os candidatos ago-
ra podem se inscrever até a 
próxima sexta, 18 de abril, 
pessoalmente - o limite inicial 
previsto era 3 de abril. 

As eleições previstas para 
o mês de maio. A função dos 
Conselheiros é representar 
sua comunidade na discussão 
das políticas públicas, com 
foco nas questões socioam-
bientais. Cada conselho é 
constituído por pelo menos 
oito membros titulares e res-
pectivos suplentes, sendo 
composta por representantes 
da sociedade civil (quatro), 
dos frequentadores do par-
que (três), Prefeitura Regio-
nal (um) e Secretaria do Verde 
e do Meio Ambiente (um).

P o d e m  c a n d i d a t a r - s e 

vv

TOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
SEBO DO JOÃO BAURU

Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

CACHORRO PERDIDO!!
Macho,  porte médio, pelo 

branco curto e preto ao redor 
dos olhos e cabeça 

Desapareceu próximo à 
estação Saúde do Metrô 

Atende pelo nome de Zozô

INFORMAÇÕES:  9 8813-1448
9 9196-3488 COM NATÁLIA

GRATIFICA-SE!
R. Correia de Lemos, 115 
2275-7304 * 9.6313-8187

CAFÉ E SUCO QUE 
EMAGRECEM?

REDUZA PESO E MEDIDAS 
COMENDO COM SAÚDE

•EMPREGOS

Sabesp: últimos dias para se 
inscrever em concurso de estágios

Estudantes de Ensino Mé-
dio, Técnico e Superior podem 
tentar uma vaga de estágio 
na Sabesp - Companhia de 
Saneamento Básico de São 
Paulo.  Mas, na empresa de 
economia mista, é preciso 
participar de concurso públi-
co para conquistar uma das 
956 vagas que estão abertas:  
393 para candidatos do en-
sino médio regular, 128 para 
ensino técnico e 435 para su-
perior. Em nosso site - www.
jornalzonasul.com.br - é pos-
sível encontrar a tabela com 
o número de vagas por curso, 
carreira e localização. 

 As inscrições são rece-
bidas exclusivamente pela 
internet, e o prazo se encerra 
às 14 horas do dia 18 de abril, 
sexta. A taxa é de R$ 60 para 
os estudantes do ensino mé-
dio e técnico e de R$ 80 para 
superior.

O edital completo com as 
orientações para inscrição e 
regras está disponível no site 
da Fundação Carlos Chagas, 
instituição responsável pelo 
concurso público   (http://
www.concursosfcc.com.br/
concursos/sabes217/index.
html). No site do jornal, é 
possível também encontrar o 
link direto. 

É importante que o can-
didato estude em horário 
que seja compatível, e não 
conflitante com o período 
do estágio, a ser comunicado 
na data da convocação. A 
bolsa-auxílio mensal é de R$ 
R$ 812,03 para ensino médio 
regular; R$ 897,50 para estu-
dantes do ensino médio téc-

nico; e de R$ 1.068,44 para os 
de ensino superior. Os apro-
vados também receberão 
vale-refeição, vale-transporte, 
assistência médica (exclusiva 
ao estagiário) e seguro contra 
acidentes pessoais. 

As vagas de estágio de 
nível técnico são para estu-
dantes dos cursos de Admi-
nistração, Edificações, Elétri-
ca, Eletrônica, Eletrotécnica, 
Enfermagem do Trabalho, 
Informática, Mecânica, Quími-
ca, Saneamento, Secretariado 
e Segurança do Trabalho.

Já as vagas que exigem 
curso superior estão distri-
buídas nas áreas de: Adminis-
tração, Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Ciências 
Biológicas, Ciências Contá-
beis, Ciências da Computação, 
Ciências Econômicas, Comu-
nicação Social (Fotografia, 
Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Rádio e TV e 
Relações Públicas), Design 
Gráfico, Direito, Engenha-
ria (Ambiental, Cartográfica, 
Civil, de Produção, Elétrica, 
Mecânica e Química).

Há vagas ainda para Infor-
mática, Propaganda e Marke-
ting ou Marketing, Psicologia, 
Química, Secretariado Execu-
tivo, Serviço Social, Sistemas 
de Informação, Tecnologia da 
Informação, Tecnologia em 
Construção de Edifícios, Tec-
nologia em Gestão Empresa-
rial ou Processos Gerenciais, 
Tecnologia em Hidráulica e 
Saneamento Ambiental, e 
Tecnologia em Obras Hidráu-
licas.  

Para concorrer a uma das 
vagas é necessário ter idade 
mínima de 16 anos no ato da 
admissão, estar regularmente 
matriculado e cursando insti-
tuição pública ou privada e ter 
no mínimo seis meses para a 
conclusão do curso a contar 
da data de início prevista para 
o estágio.

O contrato de estágio é 
por tempo determinado, com 
duração máxima de 2 anos, ou 
ao término do curso. A carga 
horária é de seis horas diárias, 
em horário a ser estabelecido 
pela Companhia, com jornada 
de 30 horas semanais. 

pessoas maiores de 18 anos 
que residam ou trabalhem 
nas imediações do parque. 
Para inscrever-se, o candi-
dato deve preencher uma 
autodeclaração (obtida no 
ato da inscrição), e apresen-
tar minicurrículo, foto 3 x 
4 e carta de intenções. Vo-
tam pessoas maiores de 16 
anos, que devem apresentar 
um documento com foto e 
preencher a autodeclaração. 
Confira abaixo os espaços, 
datas e horários; as inscrições 

e eleição serão realizadas na 
sede administrativa de cada 
parque:

No Parque Modernista, a 
eleição no segmento trabalha-
dor será dia 03/05/2018, das 
10 às 12h. Para o segmento 
Entidades, dia 05/05/2018, das 
10 às 12 h. E para o segmento 
Frequentador: 05/05/2018 das 
10 às 16h. 

O Parque da Casa Moder-
nista fica na Rua Santa Cruz, 
325 - Vila Mariana, próximo à 
estação Santa Cruz do metrô. 


