
18 de maio de 2018 - ano 58 - no 2.873Telefone: 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Página 4

Cafu receberá fãs no Plaza Sul

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

Já pensou em conhecer 

um dos grandes craques 

do futebol pessoalmente 

e tirar uma foto com o 

capitão do pentacampe-

onato brasileiro? O ex-

jogador Cafu participa, no 

dia 19 de maio (sábado), 

de uma sessão de fotos 

e autógrafos no Shop-

ping Plaza Sul, em São 

Paulo. O craque estará à 

disposição dos visitantes 

do empreendimento, no 

endereço oficial Panini 

de troca de figurinhas 

na capital paulistana. O 

evento é gratuito, mas 

é preciso retirar senha 

previamente para partici-

par da sessão.  Página 5

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
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Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: produtos eram 
vendidos em carroça no bairro

Vinho ou cerveja? Dois mega 
eventos na região prometem 
agradar fãs das duas bebidas
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Rua das Rosas, 778 | Mirandópolis

Trabalhamos com todos os tipos de 
lentes - nacionais e importadas

Aceitamos cartões: 
Visa - Mastercard - Dinner’s

NOVO
ENDEREÇO: 5594-1898

2645-7506E-mail: oticamararocha@hotmail.com

Ótica
Mara Rocha

COMPRE SEU PAR DE LENTES MULTIFOCAL 

VARILUX CRIZAL OU TRANSITIONS E 

GANHE OUTRO PAR IGUAL!!! 

A PARTIR DE R$ 940,00

Córrego 
Ipiranga:
obras 
avançam

PRATOS  EXECUTIVOS DIÁRIOS
01
FILÉ DE 
FRANGO 15,90 02

FRANGO A
PASSARINHO

15,90 03
LINGUIÇA
TOSCANA

15,90 04
LOMBO
TIPO BISTECA

16,90

05
FRANGO 
A MILANESA

17,90 06
FILÉ DE 
PEIXE

18,90 07
CONTRA- FILÉ

18,90 08
ALCATRA 18,90

15 - NOVIDADE!
FILÉ DE PEIXE PARMEGIANA
 AO MOLHO DE 
CAMARÕES

Todos os pratos acompanham  arroz,  feijão e refogado de legumes ou fritas

09
FILÉ DE 
FRANGO PARMEGIANA

19,90 10
BIFE A 
MILANESA

19,90 11
BIFE A 
PARMEGIANA

23,90 12 A MODA DA CASA
CONTRA FILÉ C/OVO 
ACEBOLADO E 
COBERTO C/ QUEIJO 23,90

13
SALMÃO GRELHADO

30,90 14
PICANHA
GRELHADA

30,90
39,90

97167-8733

Rua Caramuru, 890

COMBINADO DE 
COMIDA CHINESA

23,90

ATENDEMOS SALÃO E DELIVERY
5589-4638 * 5061-8165

ENTREGA GRÁTIS!

De seg a sáb, das 11h às 15h

SOBREMESA GRÁTIS!

Em qualquer grelhado

O prefeito Bruno Co-

vas esteve essa semana 

no canteiro de obras do 

Córrego Ipiranga, onde 

está sendo implantado 

um projeto de drenagem 

para minimizar o proble-

ma de enchentes da re-

gião. Dois piscinões estão 

sendo construídos ali, com 

previsão de conclusão 

para o segundo semes-

tre de 2019.  Página 9

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

JR SÃO JUDAS
PARAFUSOS E FERRAMENTAS

A SUA LOJA DE 
PARAFUSOS E 
FERRAMENTAS
Av. Fagundes Filho, 571 - São Judas 

Fones: 2371-1126 * 2275-0843
email: jrpar@terra.com.br



M E I O A M B I E N T E

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consci-
ência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação fi nal de resí duos. Esta pági-
na conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte 
e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 
das 32 Prefeituras Regionais, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educa-
ção ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br. amlurb

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Fotos: Pixabay

ALGUNS ITENS NÃO RECICLÁVEIS PODEM SER 
TRANSFORMADOS POR OUTRAS TÉCNICAS, 
COMO O ARTESANATO QUE CRIA MOSAICOS 
A PARTIR DA CERÂMICA, POR EXEMPLO 

Vai até 31 maio o concurso 
“Faxina no Armário 2018”, da 
Faber Castell, promovido pela 
Terracycle. A instituição é lí-
der mundial em reciclagem de 
produtos de difícil descarte e, 
a pedido das empresas, mon-
ta grupos e oferece prêmios 
ou pontuação a quem envia 
resíduos. No programa da 
Faber Castell, é possível enca-
minhar canetas, lápis, pinceis 
atômicos, borrachas, aponta-
dores e lapiseiras usados. Os 
10 times que mais enviarem 
resíduos para o Programa 

Nacional de Reciclagem de 
Instrumentos de Escrita vão 
ser premiados com pontos 
bônus e o campeão poderá 
indicar uma instituição de 
ensino ou ONG para receber 
dois lotes de materiais escola-
res gratuitamente. O concurso 
termina em 31 de maio, mas 
o envio de materiais de escrita 
usados é permanente e podem 
ser encaminhados produtos 
de todas as marcas. O envio é 
gratuito, feito pelo correio, a 
partir de 1020 gramas. Saiba 
mais em terracycle.com.br

PASSEIOS

Fotos antigas que retratam 
o crescimento urbano de São 
Paulo, dados sobre forneci-
mento de energia, tecnologia 
e outras informações impor-
tantes para quem se interessa 
por questões que envolvem 
sustentabilidade estão em um 
espaço cultural  ainda pouco 
conhecido: o Museu da Energia 
de São Paulo, localizado nos 
Campos Elíseos, bairro central 

da cidade. Inaugurado em 
junho de 2005, é um espaço 
aberto à comunidade, com 
entrada gratuita e fácil acesso. 

Em suas salas, equipamentos 
interativos e atividades como 
jogos e projeções de � lmes con-
vidam os visitantes de todas as 
idades a participar de experiên-
cias cientí� cas e a re� etir sobre 
questões atuais envolvendo o 
tema da energia e seu futuro. 

A história da expansão ur-
bana e industrial da cidade de 
São Paulo nos últimos 150 anos 
também está presente nas salas 
do museu.

O edifício-sede é outra 
atração. Construído entre 1890 
e 1894, quando o bairro dos 
Campos Elíseos era o endereço 
mais so� sticado da cidade, o 
palacete foi residência de Hen-
rique Santos Dumont, irmão 

do aviador Alberto Santos Du-
mont e um dos homens mais 
ricos do Brasil na época.

Informações e agendamento 
de grupos: saopaulo@museu-
daenergia.org.br ou 11 3224-
1489. Horários de visitação 
pública: terça a sábado, das 10 
às 17 horas. Entrada gratuita. 
Fica a cerca de 15 minutos a pé 
das estações Luz ou Tiradentes 
do metrô (Linha Azul). 

Nem tudo pode ser reciclado

Já existem técnicas para re-
ciclar alguns desses materiais, 
como o isopor, mas são muito 
caras ou o volume de material 
não compensa. 

É o caso também das em-
balagens de salgadinhos, com 
plástico espelhado interno, ainda 
pouco reciclada no país. 

Vidros e similares
- Vidro de automóveis

- Vidro de janela
- Espelhos
- Cristais
- Lâmpadas (de todos os 

tipos)
- Vidro de boxe de banheiro
- Vidro temperado plano 
- Ampolas de remédios
- Cerâmicas, porcelanas, 

pirex e louças
- Vidros temperados planos
- Lentes de óculos
- Tubo de TV

Papéis

- Papel celofane
- Papel carbono
- Papel Higiênico
- Guardanapos e papel com 

restos de alimentos
- Papel laminado
- Papel plasti� cado
- Etiquetas e adesivos
- Fotogra� as
- Fita Crepe
- Saco de cimento

Metais
- Latas enferrujadas

- Clipes e grampos
- Esponjas de aço
- Latas de tinta, verniz, in-

seticida e solvente
- Latas de Aerossóis

Plásticos 

- Pote mole de iogurte
- E.V.A. (Espuma Vinílica 

Acetinada)
-  Espuma de colchões e 

estofados
- Cortiças e rolhas feitas 

desse material
- Acrílicos
- Isopor
-Cabos de panela

Cerâmica, cortiça, esponjas, cabos de panela estão entre itens não recicláveis

Nem tudo pode ser reciclado. 
Além dos resíduos orgânicos (so-
bras de comida) e rejeitos (papel 
higiênico, fraldas descartáveis, 
por exemplo), há artigos feitos 
de plástico, vidro, metal e papel, 
entre outros aparentemente reci-
cláveis que na verdade não são.

Pelo menos, por enquanto, 
não há tecnologia disponível 
para transformar alguns pro-
dutos em matéria prima para 
elaborar novos itens.  Na atu-
alidade já é possível fazer com 
que garrafas pet se convertam 
em camisetas, pneus possam 
ser reaproveitados como massa 
asfáltica para recapeamento e 
embalagens cartonadas sejam 
base para a elaboração de móveis 
bem resistentes. 

Por outro lado, não há o que 
fazer com papel carbono utiliza-
do a não ser enviar para o ater-
ro sanitário. Cabos de panela, 
fotogra� as, objetos de acrílico, 
espuma de estofados e até as 
populares canecas de cerâmica 
estão na lista dos itens que não 
podem ser reciclados.

Ou seja, há ainda uma imen-
sa lista de produtos que vão se 
transformar em resíduos ocu-
pando espaço no planeta e sem 
possibilidade de reutilizar.

Vale ainda destacar que al-
guns produtos são, em tese, 
recicláveis, mas na prática não 
tem valor comercial, já que con-
centram pouca matéria ou o 
processo de transformação é 
muito caro: copos moles e potes 
de iogurte, isopor...

Qual deve ser a atitude cor-
reta de um cidadão consciente 
e efetivamente preocupado com 
o meio ambiente? Evitar o con-
sumo desses itens. Mas, muitos 
deles são essenciais à vida mo-
derna: o plástico que compõe 
eletrodomésticos e equipamen-
tos de telefonia ou informática, 
por exemplo, os vidros de janelas 
ou dos carros, o estofado de col-
chões... O que fazer?

Conscientizar-se é o essencial, 
o mais importante. A partir da 
informação sobre o que não é re-
ciclável, tome algumas atitudes:

Evite itens que 
são dispensáveis  

Por que comprar frutas e le-
gumes, frios, em bandejas de iso-
por? Embora existam algumas 
iniciativas isoladas para recupe-
rar esse material, a reciclagem só 
ocorre em baixa escala e é cara. 
E, vamos concordar: não é um 
item essencial.

Compre itens 
duradouros 

Na hora de escolher uma 
panela, um telefone, um compu-
tador, pense que boa parte dos 
componentes, especialmente os 
plásticos que envolvem e com-
põem a estrutura firme desses 
itens, não se recicla. 

Conserte 
Se um desses itens estiver 

em condição de ser recuperado, 
optar pelo conserto em vez da 
troca é atitude ambientalmente 
mais adequada. 

Doe 
 Algumas empresas e ongs 

reparam produtos, separam 
componentes de computador 
e obtêm recursos importantes 
para sua manutenção. Casas 
André Luiz, por exemplo, aceita 
inclusive aparelhos eletrônicos

Devolva ao 
fabricante 

Entre em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao Consu-
midor da  empresa que produ-
ziu o artigo e informe-se sobre 
como descartar corretamente o 
produto. Muitos deles podem 
ser devolvidos diretamente ao 

fabricante, como lâmpadas,  por 
exemplo. 

Dê um novo uso 
Roupas são itens de difícil 

reciclagem. Se estiverem em 
mau estado de conservação, 
não é legal doar. Então, uma 
ideia é transformar a peça em 
outra coisa: um calça jeans pode 
se transformar em sacola re-
tornável. Pedaços de cerâmica 
podem compor um mosaico, 
assim como rolhas de cortiça são 
usadas em artesanato. Essa pro-
posta, chamada de “upcycling”, 
pode valer para vários materiais 
não recicláveis. É possível ainda 
oferecer o material a ongs e ar-
tesãos que trabalham com eles.

...e recicle 
Os artigos efetivamente re-

cicláveis - vidro, metal, papel 
e plástico que não estejam nas 
exceções listadas abaixo - devem 
ser encaminhados pela coleta 
seletiva.  Con� ra o horário e data 
em que o serviço é prestado em 
sua rua pelo site www.ecourbis.
com.br/ecoleta.aspx  Na data, 
basta colocar todos os itens 
recicláveis juntos em um mes-
mo saco plástico, fechar bem e 
colocar na rua uma hora antes 
da coleta. 

Instrumentos de escrita usados: 
saiba como descartar corretamente

Museu da Energia reúne informações de sustentabilidade e história

REUTILIZE

LISTA DE MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS

Foto: Divulgação
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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

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

FAZENDO�O�MELHOR�PARA�OS�NOSSOS�FILHOS
EDUCAÇÃO���INFANTIL��
FUNDAMENTAL�
ENSINO�MÉDIO����
INTEGRAL

Dia dos Namorados

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
MÚSICA AO  VIVO
De quinta a domingo, a partir das 20h

Seu Góis preparou tudo para que  12 de junho, 
terça, seja a noite mais romântica do ano 

EXC
LUSI

VO

Cardápio especial: 
Fondue de queijo 
e chocolate à vontade
R$ 150 por pessoa

Reservas 
Email: seugois1566@gmail.com
ou pelo telefone: 5072-3266

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 33

Naquele tempo, produtos do 
bairro eram vendidos em carroças

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

Ler depoimentos de anti-
gos moradores traz muitas in-
formações sobre a formação 
dos bairros, especialmente 
nas primeiras décadas do sé-
culo XX. Livros e jornais ainda 
trazem poucos e raros dados, 
especialmente se a proposta 
é descobrir a evolução de 
uma região determinada. 

E é assim com o Jabaqua-
ra. “Fomos a primeira escola  
particular do bairro. E havia 
realmente muito pouco co-
mércio, a maioria, como nós, 
homenageando a padroeira 
do bairro em seus nomes”, 
relata Lucy Nieman, educa-
dora que em 1958 fundou a 
Escola Nossa Senhora das 
Graças. 

Ela também se lembra de 
que antes de haver a Rodo-
via dos Imigrantes, havia um 
grande brejo vizinho, as crian-
ças do bairro brincavam pelas 
ruas de terra e descampados, 
formavam-se “campinhos” 
de futebol em vários pontos. 

Outra antiga moradora, 
Maria de Lourdes Augusto 
dos Santos, deixou depoimen-
to parecido em projeto de 
memória do Jabaquara pro-
movido na década de 1980. 
”Antes eram chácaras, campo 
de futebol, era uma várzea  
tremenda. E nas chácaras, 
os portugueses plantavam e 
nós comprávamos deles ver-
duras fresquinhas da época; 
também tinha fl ores. Diversas 

Acima, carroça em feira livre na Cidade Vargas, década de 1950. 
Abaixo, entrega de leite e pão no Jabaquara, década de 1950. 

A foto da farmácia, na Rua Nelson Fernandes, é de 1956

espécies de fl ores”, dizia
No bairro junto à atual 

Imigrantes, a Cidade Vargas, 
onde foi fundada a escola, 
também havia uma única far-
mácia - essa, em homenagem 
ao próprio bairro (foto). Fi-
cava onde hoje está o Ban-
co Bradesco, na esquina da 
Rua Nelson Fernandes com a 
Rua dos Jornalistas. Algumas 
“vendinhas” também.

Aliás, os pequenos arma-
zéns que as famílias da época 
chamavam de “vendinhas” re-
almente eram pouco frequen-
tes em uma região tão pouco 

habitada e ainda marcada por 
chácaras e decampados. 

“Próximo ao córrego 
Águas Espraiadas, eram só 
chácaras de italianos e por-
tugueses”, deixou em relato 
registrado na década de 1980 
o falecido líder comunitário 
local Isidoro Machado. “Ha-
via criação de vacas, cabras 
e outros animais. Carroças 
andavam por aí. Eles faziam a 
venda dos produtos em carro-
ças”. As carroças, aliás, tam-
bém vendiam pães e leite - em 
garrafões re-
tornáveis. 
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•GASTRONOMIA

Eventos reúnem milhares de 
rótulos de cerveja e vinho

Dois mega eventos estão 
programados para acontecer 
na zona sul de São Paulo para 
os amantes de uma boa cerve-
ja e de um bom vinho. 

Já nesse fim de semana 
acontece o Mondial de La Bie-
re 2018, no São Paulo Expo, 
no Jabaquara. 

O outro ainda está um pou-
co distante, mas os amantes 
de vinhos já podem colocar 
na agenda o Wine Weekend 
2018, que acontece entre 28 
de junho e 1 de julho no Pavi-
lhão da Bienal no Ibirapuera, 
com mais de 80 expositores 
nacionais e estrangeiros, su-
perando 2.000 rótulos.

Biere
O Mondial de La Biere é 

considerado um dos mais 
consagrados eventos de cer-
vejas artesanais do mundo, 
eacontecerá pela primeira vez 
na capital paulista. Até 20 de 
maio, 66 cervejarias – 30 de-
las paulistanas – vão ocupar 
6.000 m² de área do São Paulo 
Expo, levando ao público mais 
de 500 rótulos, entre lança-
mentos e exclusividades.

O ingresso “cervejeiro soli-
dário” sai pelo preço especial 
de R$ 66 e 1 quilo de alimento 
não perecível. O primeiro 
lote estará disponível até 30 
de abril e inclui o copo Mon-
dial, com duas marcações de 
degustação - 100 ml e 200 
ml -, para que os visitantes 
possam conhecer mais esti-
los e diferentes cervejas ao 
longo de festival. Para quem 
quiser visitar os quatro dias 
do festival, há a opção dos 
passaportes promocionais (o 
da entrada cervejeiro solidário 
custa R$ 200).

Haverá 12 pontos de ali-
mentação – foodtrucks e 
membros da Sociedade Pau-
lista da Cultura de Boteco –, 
área de conteúdo exclusivo 
com palestras, degustações e 
experiências sensoriais, palco 
com shows de 13 bandas inde-
pendentes e quatro DJs e o 
Mbeer Contest Brazil - concur-
so de degustação profi ssional 
de cerveja ofi cial do Mondial 
de la Bière. O festival deve 
receber em torno de 20 mil 
visitantes e os alimentos doa-
dos serão distribuídos para 6 
instituições da cidade.

Algumas das cervejarias 
confi rmadas são feras como 
Dogma, Urbana, Trilha, Dádi-
va, Júpiter, Antuérpia, Allegra, 
Backer, Meara, Baden Baden, 
Eisenbahn, Primata, Hettwer, 
Blondine, Leuven, entre ou-
tras. Das 66 participantes, 30 
são paulistanas – mas haverá 
representantes de todo país.

O evento começou na 

quinta, 17 e vai até domingo, 
20. no Pavilhão 8 + área ex-
terna do São Paulo Expo (Ro-
dovia dos Imigrantes, km 11,5 
– Vila Água Funda. Horário: 
sexta (18) das 17h à 1h; sábado 

(19) das 14h à 1h e domingo 
(20) das 14h às 20h. Ingressos: 
Entrada Cervejeiro Solidário 
– R$ 66,00; Meia entrada por 
lei – R$ 60,00. Site:  www.
mondialdelabieresp.com.br

Petisco em estilo mexicano estará no Espaço Vegan 
nesse domingo, 6, na Vila Mariana

Desde 1969 respeitando seu paladar

Av. Jabaquara, 550
Praça da Árvore

 Fones: 5581-8093 * 2578-2165

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!

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317 - Saúde - F: 4508-3606

@alessandra_tonisi/ateliealessandratonisi  

Mês das noivas: inspire-se

Noivos estão mais exigentes na 
hora de contratar doces e bolos

mais de 200 tipos 
de Doces Finos e 
bolos decorados. 
E tudo ainda pode 
ser personalizados 
a gosto do cliente.

“O cliente pode 
optar pelo Naked 
Cake, pela pasta 
Americana ou seja 
qual for a receita: 
sempre terá o mes-
mo esmero na pro-
dução”, diz ela.

A preocupação 
com os detalhes 
é tão caracte-
rística do ate-
lier que entre 
os  produtos 
mais pedidos 
é preciso des-
tacar as Flores 
de Açúcar e a 
Rosa de Coco. 
Além de deli-
ciosas, inega-
v e l m e n t e  l i n d a s . 

Não se pode deiar de citar 
também o famoso e tradicio-
nal “bem casado”, que no 
atelier Alessandra Tonisi tem 
inúmeras possibilidades de 
personalização e embalagens 
lindas.  Outros “best sellers” 
são o Crocante de Damasco e 
Brigadeiro Gourmet Churros.

Casais de noivos podem 
agendar degustações dos bo-
los e doces que serão sempre 
personalizadas, conforme as 
preferências do casal, para que 
possam tirar dúvidas, decidir 
com segurança e depois ape-
nas curtir - e saborear! - a festa. 

Vale lembrar que 
o Atelier também 
produz bolos e do-
ces para festas in-
fantis, de debutan-
tes, eventos diver-
sos, inclusive temá-
ticos, com decora-
ção que igualmente 

pode ser personalizada.
Para “experimentar” e 

conhecer o Atelier, há uma 
doceria e cafeteria na Rua 
Carneiro da Cunha, 317. Para 
agendar degustação, solicitar 
orçamentos, ligue:  4508.3606 
ou envie email: comercial@
alessandratonisi.com.b. Veja 
mais em facebook/atelierales-
sandratonisi; e instagram: 
@alessandra_tonisi.  A loja 
funciona todos os dias: de 
segunda a sábado das 8h às 
20h; domingos das 11h às 19h.

Excesso de açucar? De jeito 
nenhum. Essências artificiais? 
Fora de cogitação. E também 
tem que ter beleza, muita be-
leza, mas daquela plasticida-
de autoral: cada bolo, cada 
docinho, tem design único, 
especial, caprichado e rico em 
detalhes. 

Cada vez mais, noivos estão 
preocupados com oferecer 
uma mesa de doces que repre-
sente todo o amor envolvido 
na cerimônia, a preocupação 
com cada convidado, o equi-
líbrio entre beleza e sabor. 
“Tudo tem que estar perfeito, 
mas não de forma artificial e 
fria, mas sim de forma a tradu-
zir todo o carinho e dedicação 
que empenhamos na produção 
dos doces finos e bolos”, resu-
me Alessandra Tonisi. 

Cake designer desde 2002, 
ela conta que maio ainda é a 
época que mais inspira aqueles 
que planejam se casar. Mesmo 
quem não pretende fazer a ce-
rimônia no chamado “mês das 
noivas” acaba se contagiando 
por esse clima tradicional. 

Conseguir que toda a equi-
pe do Atelier de Doces se man-
tenha na produção de todos 
os itens com o padrão Ales-
sandra Tonisi é a principal e 
mais constante meta. Um dos 
focos do trabalho é respeitar a 
vontade do casal. “Deixamos 
a noiva bem a vontade, quan-
do fazemos a degustação. Ela 
pode optar pela cor, pelo tipo 
de chocolate, decoração e nos 
tipos de forminhas”, relata.

O Atelier trabalha com 

A degustação dos bolos 
e doces é personalizada
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#moda 

#agenda 

Coluna quinzenal com novidades, serviços e agenda do Shopping Plaza Sul
Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 23h  (lojas, das 10h às 22h), e, 
aos domingos, das 10h às 23h (lojas, das 14h às 20h).  Endereço: Praça Leonor Kauppa, 100, 

Saúde, São Paulo (SP). SAC: 4003-7220. www.shoppingplazasul.com.br 

#NOVOPLAZASUL

Cafu participa de sessão de autógrafos
e fotos no Shopping Plaza Sul

Inverno: para a 
família toda

#atualize-se

J

Hiit Fight Plaza Sul
Uma aula inédita de Hiit Fight vai rolar 

no dia 26/05 com os professores Thiago 
Pugliesi e Bruno Steigerwald.  Serão duas 
aulas separadas, às 09h ou às 11h30, e 
para participar é necessário fazer ins-
crição pelo e-mail hiitfight@gmail.com 
com seu nome completo, documento de 
identidade e horário da aula desejada. 
No dia do evento é necessário trazer 1 
pacote de fraldas P ou RN para efetivar 
a inscrição. Todas as fraldas arrecadas 
serão direcionadas posteriormente para 
a Instituição Amparo Maternal. Vagas 
limitadas. No Estacionamento G4.

á pensou em conhecer um dos 
grandes craques do futebol 
pessoalmente e tirar uma foto 
com o capitão do pentacampe-
onato brasileiro? O ex-jogador 
Cafu participa, no dia 19 de 

maio (sábado), de uma sessão de fotos 
e autógrafos no Shopping Plaza Sul, 
em São Paulo. O craque estará à dis-
posição dos visitantes do empreendi-
mento, no endereço oficial Panini de 
troca de figurinhas na capital pau-
listana. É preciso retirar senha previa-
mente para participar da sessão.

Além da interação com o craque, 
os visitantes poderão participar de 
atrações na Arena Panini. Entre elas 
está uma mesa gigante de futebol de 
botão para que o público jogue entre 
si. Uma área com um jogo da memória, 
estará disponível para que os partici-
pantes possam interagir com as fotos 
dos jogadores da Seleção Brasileira. A 
ideia é que as pessoas sejam submeti-
das a um tempo para concluir o jogo ou 
disputar com outro participante quem 
consegue adivinhar a maior quantidade 
de duplas de figurinhas.

Também haverá um turbilhão de 
figurinhas, em que o colecionador 
poderá entrar em uma máquina onde 

1

3

2

Fut-Encontro: dia 22
sobre jogadores raçudos

Futebol na raça. O próximo Fut-
-Encontro vai discutir atletas que se 
destacaram em seus clubes e seleções 
através da entrega. Estaremos nessa 
com Axel, ex-Santos e São Paulo, Silvia 
Vinhas, histórica apresentadora da Band 
na década de 90, Marco Bello, repór-
ter da Rádio Transamérica Esportes, e 
a ex-jogadora da Seleção de futebol 
feminina, Aline Pellegrino Será no 
dia 22 de maio, às 19h, com entrada 
gratuita. Piso térreo, em frente à C&A

acontece um “temporal” de figurinhas 
voando por todos os lados e poderá 
adquirir o maior número de cromos 
possíveis.

Para aqueles que desejaram ver o 
seu rosto estampado no álbum de fig-
urinhas, essa é a sua chance. O espaço 
contará com um álbum gigante onde 
os visitantes poderão colocar o rosto 
em uma moldura e brincar como se 
fosse uma das figurinhas desse grande 
álbum. A atração “Figurinhas ilumina-
das” promete agitar o evento. Nessa 
atividade, os colecionadores terão que 
pedalar e quanto maior a velocidade 
e o ritmo das pedaladas, poderão se 
surpreender com as figurinhas que 
aparecerão neste álbum.

Já no espelho mágico, o partici-
pante poderá escolher a camisa da 
seleção favorita, vesti-la virtualmente 
e compartilhar fotos com os amigos. 
O espaço também conta com um local 
para a troca de figurinhas e uma time-
line da Panini e das Copas do Mundo, 
com TVs transmitindo imagens e 
vídeos com curiosidades da editora. 
Para aqueles que desejam recordar 
momentos históricos de outros mundi-
ais, haverá também um divertido quiz 
interativo para desafiar o conhecimen-
to dos participantes.

Serviços
“Sessão de autógrafos e  

selfies com Cafu”*. Data: 19/05. 
Horário: das 16h às 18h30. Local: Are-
na Panini - Praça de Eventos - térreo. 
Gratuito  *Para participar, é preciso re-
tirar senha previamente no espaço da 
Arena Panini. Serão distribuídas 300 
senhas no total, a partir das 14h.

 “Arena Panini” Data: 19 de maio 
a 10 de junho. Horário: segunda a 
sábado das 10h às 22h; domingos e 
feriados das 12h às 20h. Local: Praça 
de Eventos – térreo. Gratuito

O evento acontece na Arena Panini, espaço oficial da editora do Álbum da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018 para troca de figurinhas
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Uefa Champions
League no PlayArte

A final da UEFA Champions Lea-
gue acontece no dia 26 de maio, às 
15h, no Estádio NSC Olympiyskiy, em 
Kiev, Ucrânia. Aqui no Brasil, a final 
será transmitida ao vivo, com narra-
ção e comentários de profissionais do 
Esporte do grupo Globo nos cine Play 
Arte Plaza Sul. Os fãs que estiverem 
nas salas poderão participar enviando 
mensagens, fotos e vídeos. O ingres-
so custa R$60 (inteira) e a pré-venda 
já está disponível na bilheteria.

Além de espaço com 
um mix variado de lojas 
reconhecidas no varejo, o 
Shopping Plaza Sul oferece 
a comodidade aos seus 
clientes de encontrar tudo 
em um único lugar, facili-
tando a vida de todos. 

Entre os serviços que 
estão disponiveis no 
Centro de Compras, é 
possível encontrar uma 
academia com ampla sala 
de musculação e diversas 
aulas e mais 21 opções de 
lojas que podem colaborar 
com a conveniência do 
consumidor. A Alameda de 
Serviços funciona no G2 
e aproximadamente 40% 
do fluxo de pessoas que 
frequenta o empreendi-

mento diariamente utiliza 
este espaço. 

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Shop-
ping Centers, em 2017, o 
segmento de conveniência 
e serviços obteve um in-
cremento de mais de 15%, 
comprovando a preferência 
dos clientes por um espaço 
mais completo e que faci-
lite as necessidades diárias.

“O Shopping Plaza 
Sul deseja oferecer para 
o cliente uma experiência 
de compra completa com 
comodidade e opções 
que  facilitem o dia a dia 
dos moradores da região e 
frequentadores do em-
preendimento. Além disso, 
queremos disponibilizar 

cada vez mais um espaço 
completo,  com um mix 
variado de lojas, opções de 
lazer e entretenimento para 
todas as idades”, diz Fabio 
Segura, superintendente 
do Shopping Plaza Sul. 

Entre as opções de 
serviços oferecidos den-
tro do shopping, estão os 
segmentos de bem-estar 
e beleza, com  opções de 
salão de cabeleireiro, mas-
sagistas, manicure, design 
de sobrancelhas, depilação 
a laser, foto depilação,  
entre outros. Os clientes 
também poderão encontrar 
ainda lavanderias, lojas 
para reparos em celular , 
roupas  e relógios; Clíni-
cas de odontologia e Pet 

Shop também estão entre 
os serviços oferecidos na 
Alameda. 

Sem contar a como-
didade de ter no mesmo 
local, opções bancárias, 
como: Bradesco, Itaú e 
Caixa Econômica. Para os 
clientes dos demais bancos, 
há caixas 24horas dis-
poníveis dentro do shop-
ping.  Além disso, o shop-
ping também possui lojas 
de câmbio e lotéricas.

A Alameda de Serviços 
funciona diariamente no 
shopping, de segunda a 
sábado, das 10h às 22h e, 
domingo e feriados, das 
14h às 20h. Mais infor-
mações podem ser encon-
tradas no site do shopping.

Shopping Plaza Sul oferece mais de 20 
opções de serviços em seu mix de lojas

1. Look Feminino

O mix de tecidos, cores e grafis-
mos desse conjunto Morena Rosa fica 
ainda mais destacado 
com a fenda discreta 
na altura dos joelhos! 
Para arrasar no look 
completo, o peep toe 
vermelho da Arezzo 
une o conforto do sal-
to em bloco à cor que 

vai ditar a 
moda nos 
pés nesse 
inverno.

2. Look 
Masculino

Quem conhece a Aramis sabe da 
qualidade e da diversidade de looks que 
a marca oferece. Nessa sugestão, uma 
sobreposição de peças esbanja charme 
e personalidade: colete marrom, blusa 
azul e camiseta em tom suave, com-
pondo com o jeans. Para arrematar, que tal esse tênis preto 
com detalhes em couro marrom da Mr. Cat?

3. Look Infantil

A Hering Kids consegue mesclar 
conforto com visuais super descolados 
para a garotada. Nessa combinação, 
colete bomber vermelho com mega 
poás em branco, combinando com a 
blusa de mangas descoladas e com a 
calça escura de bolsos laterais. A faixa 
na cabeça é um acessório em alta 

no inverno. O tênis 
branco Nike é en-
contrado na Magic 
Feet e completa o 
look, com conforto. 
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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 repousoOdontologia 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

Psicologia

Sábado, 19, tem Feira Mística no Ipiranga
•EVENTO

O Grupo Editorial Pensa-
mento, a maior editora de livros 
sobre espiritualidade, esote-
rismo, sabedoria oriental e 
assuntos correlatos da América 
Latina está organizando sua 1º 
Feira Mística. Com mais de 110 
anos de sucesso no mercado 
editorial, a ideia central deste 
evento é convidar o público 
leitor a interagir diretamente 
com nossa equipe, conhecendo 
nossos livros, que estarão com 
preços especiais e descontos 
de até 70% em todo catálogo. 

Para complementar a ex-
periência, uma programação 
especial segue ao longo do dia, 
com bate-papos e vivências 
envolvendo temas como cura 
reconectiva, feng shui, magia 
divina e espiritualidade prática 
e sagrado feminino.

O evento acontece na sede 
da editora, na Rua Doutor Ma-
rio Vicente, 374, no bairro do 
Ipiranga, no dia 19 de Maio, das 
11 às 19h. A entrada é gratuita. 

PROGRAMAÇÃO:
13hs – Cura Reconectiva: 

Vibre na Frequência de Sua 
Alma: Uma introdução à prá-
tica da cura reconectiva com 
os mentores da equipe do Dr 
Eric Pearl no Brasil, que partici-
pam efetivamente das vindas 
do autor ao nosso país. . Com 
Rogélio Peres e Malu Nóbrega, 
Psicoterapeutas e Coaches com 
mais de 30 anos trabalhando 
com Terapias Integrativas. 

14h30 – Magia Divina e Es-
piritualidade Prática. Uma con-
versa sobre o desenvolvimento 
dos nossos dons espirituais e 
suas aplicações na vida diária.  
Com Daniel Atalla, Coach Espi-
ritual e Tarólogo, é consagrado 
como um dos mais infl uentes 
esotéricos do Brasil. 

16hs – Como Praticar Rituais 
de Cura para Mudar a Energia 
da sua Casa. Uma conversa des-
contraída sobre Feng Shui da 
alma e energias sutis com um 
dos maiores especialistas sobre 

o assunto no Brasil. Com Luiz 
Netto, que iniciou seus estudos 
no Tarô aos 12 anos de idade, 
após uma infância envolvida 
pelas filosofias da AMORC – 
Ordem Rosacruz, da Umbanda 
e da doutrina de Allan Kardec. 

17hs – O Sagrado Femini-
no e o Resgate da Sabedoria 
Ancestral das Mulheres: Uma 
conversa sobre o retorno da 
sabedoria arquetípica feminina 
em rituais relacionados ao ciclo 
menstrual e círculos de mu-
lheres nos dias de hoje.  Com 
Magda Fernanda, sacerdotisa 
da Deusa, dirigente de um dos 
círculos de mulheres da Teia de 
Thea e discípula de Mirella Faur; 
terapeuta feminina. E Julia 
Larotonda, nascida em Buenos 
Aires, artista plástica, designer 
e cineasta.  Segue seu caminho 
espiritual como Moon Mother, 
organizando grupos para a Ben-
ção Mundial de útero e guiando 
círculos e workshops para o 
resgate do Sagrado feminino. 

Ao longo do dia ainda ha-
verá 

* Leitura de Tarô 
Com Mirella Floren
Neta de benzedeira, Mirella 

Floren sempre se interessou 
pelas magias do Universo. Teve 
seu primeiro contato com orá-
culo aos 14 anos, e aos 18 foi 
apresentada ao Baralho Cigano. 
Onze anos depois se especia-
lizou na tiragem desse tarô e 
hoje trabalha como oraculista.

* Mandala Esotérica 
Venda de produtos esoté-

ricos e artigos para decoração
E pra manter mente e corpo 

cheio de energia, estarão na 
Fera Mística o +55 Food Truck e 
o pessoal da Cerveja Artesanal 
@Cordeiro Negro.

Serviço
1º Feira Mística Pensamen-

to. Data: Sábado, 19 de maio. 
Horário: das 11hs às 19hs . Local: 
Grupo Editorial Pensamento. 
R. Dr. Mário Vicente, 374 – Ipi-
ranga / SP

Verônica Eunice de Palma Bleinroth
Psicóloga pós-graduada em 
Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)
➢ Atendimento Psicológico com 
crianças, adolescentes e adultos
➢ Avaliação Neuropsicológica

Rua França Pinto, 1062 - sl 01 - Vila Mariana 
Fones: 2649-7655 * 2667-7655
    9 7630-8993     /VeronicaBleinrothPsicologa/

Vila Mariana tem 
curso para auxiliar 
de veterinário

Se há um mercado que só 
cresce - no Brasil e no Mundo - 
é o mercado de atendimento a 
animais domésticos. Com esse 
crescimento intenso, aumenta 
também a procura por auxilia-
res veterinários qualificados.

Para se tornar um auxiliar 
veterinário é necessário realizar 
um curso profissionalizante, 
com aulas teóricas e práticas e 
receber o certificado profssio-
nal. Na Vila Mariana, a empresa 
de cursos veterinários VetDidac-
tic está montando nova turma 
do Curso Intensivo de Forma-
ção em Auxiliar Veterinário, 
com duração de quatro meses 
na Vila Mariana. 

Para se informar melhor 
sobre as inscrições, basta entrar 
em contato pelo email vetdidac-
tic@gmail.com ou pelos celula-
res/WhatsApp: (11) 99110-7655, 
(11) 97218-5218

 Cenário
Atualmente, o Brasil ocupa 

o segundo lugar no ranking 
mundial de número de animais 
de estimação, ficando somente 
atrás dos Estados Unidos.

 O crescente aumento do 

número de pets, em especial 
cães e gatos, aumenta a de-
manda de serviços de qualida-
des voltados aos animais, que 
fazem parte das famílias. 

Os serviços veterinários, 
principalmente, vêm acompa-
nhando a tendência, que resulta 
em demanda crescente. 

O resultado é um mercado 
de trabalho em busca constante 
por profissionais qualificados 
no ramo. O médico veterinário 
precisa de profissionais que 
possuam auxiliá-lo na rotina de 
atendimentos. 

É nesse cenário que o profis-
sional auxiliar veterinário vem 
ganhando mais visibilidade, pois 
pode atuar em parceria com o 
médico veterinário em clínicas 
e hospitais.

O campo de atuação ainda 
se estende a  pet shops, hotéis e 
creches para cães, laboratórios, 
lojas de ração, entre outros. 
“Hoje em dia, há poucos auxi-
liares capacitados e este profis-
sional é rapidamente inserido 
no mercado de trabalho”, avalia 
Dr. Tadeu Cardoso, médico ve-
terinário, da VetDidactic.

TAMANHOS
GRANDES

do 44
ao 60

MODA FESTA 
E ESPORTE 

FINO

Site: www.lindamartins.com.br      LindaMartins

TEL.: (11) 5072-7788 / 99616-6425
Av. Indianópolis, 1697 - Planalto Paulista

fazemos

sob medida

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

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

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - 
CRO 37.058
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Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino

CR
EC

I-2
39

25
-J

www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772
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www.conquistaimoveis.net.br
VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 649 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

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

V. GUMERCINDO
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$ 705 MIL
Exc oferta, ótima localização,

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

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  2 GRS

R$ 948 MIL
Exc. residência, ótima localização, 
2 sls, 3 dts, 2 grs, amplo quintal. 

Terreno 5x45.

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.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.150 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

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.

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.

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!

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.

SAÚDE
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 440 MIL
Exc negócio, living 2 ambientes, 

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

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,

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

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  GAR

R$ 779 MIL
Excelente sobrado, ótima
localização, rua plana,
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  2 DTS  GAR

R$ 1.800,00
Exc apto, ótima localiz,
cond baixo. Próximo ao
Parque do Ibirapuera.

SAÚDE
APTO  1 DORM  GAR

R$ 325 MIL
Excelente negócio, apto

situado ao lado do Metrô Saúde, 
repleto de armários.

 V. MARIANA
APTO  2 DTS  STE  GAR

  R$ 495 MIL
Exc apto, andar alto, vista panor, 
ótima localiz, próx Metrô Santa 

Cruz. Cond baixo.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 780 MIL
Excelente sobrado, ótima
localização, rua tranqüila,

repleto de armários.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  3 GRS

R$ 875 MIL
Ótimo apto, 90m² AU, excelente 

estado de conserv, bem local,
gar c/ depósito, lazer.

V. MARIANA
APTO  4 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.060 MIL
Exc apto, reformado, 155m² áú. 
Próx ao Metrô Chác. Klabin e V. 
Mariana, repleto de armários.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS 2 STES 3 GRS

R$ 1.485 MIL
Exc sobrado, 7,5x27,

ótimo local, liv. 3 ambs,
closet, edícula, quintal.

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.

REPÚBLICA
APTO  1 DORM  S/GAR

R$ 300 MIL
Ótima kitnet, edif Copan, Metrô 
República, 35m² áú, cond baixo,

exc est conservação.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 520 MIL
Apto reformado, living amplo, 

excelente localização,
repleto de armários.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 583 MIL
Oportunidade, lindo apto,

semi novo, living c/ terraço, lazer, 
próx ao Metrô.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.120 MIL
Exc apto, seminovo, 115m² áú, var 
gourmet, LAZER COMPL, ÓTIMA LOCAL, 

PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE

CHÁC. INGLESA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.089 MIL
Impecável apto, semi novo,

living amplo, int c/ varanda gour-
met, lazer completo.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  23 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.149 MIL
136m² áú, living amplo c/ terraço, 

and alto, exc local, cond baixo.
Próx Metrô Pça Árvore.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.219 MIL
Exc negócio, andar alto, 108m² áú, 

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

CONSOLAÇÃO
APTO  STE  GAR

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

coz americana. Lazer com pisc, 
churrasq e academia.

V. MARIANA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 2.100,00
Ótimo apto, boa localização. 

Próximo ao Metrô
e Shopping Santa Cruz.

V. CLEMENTINO
APTO   3 DTS  GAR

R$ 2.200,00
Ótimo apto, living amplo,

2 ambientes, bem localizado, 
repleto de armários.

V. CLEMENTINO
CASA TÉRREA SL GAR

R$ 1.800,00
Ótimo casa térrea,

para fins comerciais,
bem localizada

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.400,00
EXC SOBRADO, 2 SUÍTES, 2 VAGAS

COBERTAS, QUINTAL, CHURRASQ.
PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado, ao 

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

V. CLEMENTINO
CONJ. COMERCIAL

R$ 329 MIL
Exc localiz, 42m² áú, 1 vg gar, 
toda infra- -estrutura. Ao lado 

Metrô e Shopp Santa Cruz.

V. CLEMENTINO
CONJUNTO COMERCIAL

R$ 1.200,00
Exc conj comercial, 42m² áú,

1 gar. Ao lado do
Metrô Santa Cruz.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

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 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
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

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
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

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 

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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
3 dorm. c/ AE, wc social, li-

ving 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

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

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
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

cômodos c/ ar condicionado, 
c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 

living, lavabo, sl. Jantar, coz. 
c/ AE, despensa, amplo sóton 
p/ escritório c/ wc, garagem p/ 

2 carros - REF.: 16.413

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., lava-
bo, coz. c/ AE, fogão e forno 

emb., quintal c/ chur, garagem 
p/ 2 carros - REF.: 15.129

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., escri-
tório, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churr, gar. tipo sl. de festa 
p/ 6 carros - REF.: 16.426

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE

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

c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lav, coz. planej., escritório, 

área gourmet c/ chur . e forno 
á lenha, piscina, saúde, gar. p/ 

3 carros - REF.: 15.963

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.350 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
living p/ 3 amb., ampla sala TV 
(ou 4º dorm.), lav, ampla coz. 
c/ AE, amplo qtal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

Nogueira, reformado, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha c/ AE, lavanderia, wc 

p/ empreg., garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.695

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Terreno 338m², constr. 330m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ clo-

set e hidro, living p/ 2 amb., sl. 
jantar, adega, lavabo, coz. c/ 

AE, dep. p/ empreg., escritório, 
quintal c/ área gourmet, gar. p/ 

4 carros - REF.: 15.617

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dor-

mitórios, terraço, wc social, 
sala, sl. de jantar, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.239

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

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

Ótimo p/ renda ou duas famí-
lias, água e luz independentes, 
sendo uma c/ 2 dorm., sala p/ 
2 amb.,wc social, coz., lavand., 
gar.p/ 2 carros, e nos fundos 
outra casa c/ 1 dorm., coz., wc 

e lavand. - REF.: 15.913

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
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

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

saída - REF.: 15.723

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 415 MIL
A 600 mts. do Metrô, refor-

mado, impecável, c/ 2 dorm., 
1 c/ AE, living p/ 2 amb. c/ 
sacada envidraçada, coz. 
planej., lavanderia, wc p/ 

empreg., garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.423

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
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

TÉRREA
V. MARIANA
R$ 580 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$ 699 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, liv. p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 

c/ churr. e forno pizza, gar.
p/ 2 carros - REF.: 16.746

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
Ótimo local da R. D. Bernardo 

Nogueira, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, wc social, living p/ 2 
ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.754

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 380 MIL
Ótima oferta, reformada, 

terreno plano c/ aprox. 12 x 
11 mts., constr. 100m², c/ 2 
dorm., wc social, sala, coz. 
c/ AE, quintal c/ churrasq., 

garagem p/  2 carros -
REF.: 16.790

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 410 MIL
Ótima área útil de 64m², c/ 2 
dormitórios, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada,

cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, ótimo acabto, lazer 

completo - REF.: 16.626

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Ótimo local do bairro, vago, 
c/ 2 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., copa, cozinha, 

despensa, lavanderia, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 5 x 25m, construção 

141 m² - REF.: 15.687

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, área útil de 82 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 
AE, lavanderia, dep. p/ em-
pregada, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.743

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 550 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
construção de 180 m², c/ 2 
dormitórios c/AE, sendo 2 

suítes, hidro, living, lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, lavande-
ria, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 16.741

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 595 MIL
Ótima localização do bairro, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 
living, cozinha, despensa, 
lavanderia, quarto e wc p/ 

empregada, garagem p/ 1 carro 
REF.: 16.772

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, depósito, dep. p/ empreg., 

garagem - REF.: 15.769

SOBRADO
CHÁC. INGLESA

R$ 750 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 
c/ 3 dorm., armários embuti-
dos, suíte, wc social, living, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 4 carros, constru-
ção 163 m² - REF.: 16.770

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

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 

160 m², amplíssimo quintal, c/ 
3 dorm., wc social, living p/ 2 
amb. c/ lareira, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 4 

carros - REF. 16.442

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, gar. 
p/ 4 carros - REF.: 16.471

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Excelente AU = 302m², 
impecável, c/ 4 dorm. c/ AE, 
3 suítes, 1 máster c/ closet, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, sl. 
jantar, sl. música, lav, copa, 

coz. planej., dep. p/ emp., gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.759 

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.950 MIL

Ótimo local da R. Tuiucuê, AU 
= 302m², acabto. diferenciado, 
c/ 3 suítes, 1 máster c/ closet, 
living p/ 4 amb. c/ jacuzi e área 

gourmet, sl. TV, lavabo, coz. 
planej., dep. p/ emp., gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.758
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VENDAS
VILA MARIANA 

Atráz so INSS r. Sta Cruz
Apto 2 dts. c/ AE, sala, liv, banh, 
AS, coz. planej. e gar. Totalmente 

reformado, prédio e apto cond. 
baixo, vago. Só R$ 420 mil 

SAÚDE
r. Ibituruna, próx. Metrô

Apto c/ 70 AU, 2 dts. c/ AE, banh, 
sala, liv. c/ terraço, coz. planej, 

D.E. e gar, lazer total, excelente, 
face norte. Só R$ 520 mil 

VILA CLEMENTINO
 r. Nap. Barros px. Hosp. SP
Apto c/ 70 AU, 2 dts. c/ AE, sala, 
liv, banh, coz. c/ AE, AS, 30 rev, 

2 gars, reformado, belíssimo, face 
norte, doc. ok. Só R$ 650 mil 

VILA CLEMENTINO
 Sobrado Coml. ou res.

2 dts, banh, sala, liv, coz 
quintal, WC, 1 gar, 90 AU, ótima 

localização . Só R$ 480 mil 

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

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

 TERRENO COM CASA VELHA 
VILA GUARANI

R$ 350 MIL - 10 x 20 m²
Ótimo para dois sobrados

AP VL. STO. STEFANO PRÓX. 
SCHINCARIOL - R$ 315 MIL

61m2, 2 dorms. c/ AE, sala, coz. 
c/ AE, lavand, WC social, varanda 

fechada c/ vidro, 1 vaga, lazer. 
Oprtunidade. Estuda Oferta.

SOBRADOS NOVOS R$ 725 MIL 
V. GUARANI  RUA CRISTOVÃO
COLOMBO M. DE MATOS, 74 

EM EXPOSIçÃO
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

SOBRADO GEMINADO SEMI 
NOVO VL. GURANI R$ 500 MIL
110M2 ac, 3 dorms, 1 ste, 1 WC 

social, sala 2 ambs. c/ carpete de 
madeira, lavabo, cozinha, lavand, 

2 vagas. Oportunidade.
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AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA -

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.

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

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

JABAQUARA
Sobrado, 3ds c/ AE, sala grande, coz. 

americana, quarto e banh. emp,
lavanderia, quintal, 01 vaga.

Otima localização. R$ 2.500,00.

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$ 2.000,00

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

2 dormitórios com armários embutidos,
sala, cozinha com armários embutidos,

2 WC, 1 vaga - creci126973

TrATAr: KIn ImóveIS  98251-6349

ApArTAmenTO meTrÔ
pÇA DA ÁrvOre

10 mIn. 57 m² r$ 420 mIL

APTO PRAIA GRANDE
R$ 130MIL 

1 dorm, sala, coz, wc,
área de serviço

Fones: (11) 96315-7537 FONES: 5594-2340

cAsA fuNDo
Al. ubiAtãs, 507

R$ 850,00 
Quarta, sala, cozinha, depósito,

1 garagem coberta, terraço.

FONES: 2275-6481/ 2276-3671

cAsA VILA - PRÓX.
METRÔ cONcEIÇÃO

R$ 1.075,00 c/ TAXAs 
1 quarto, 1 WC c/ box, sala, 

cozinha americana c/,
AE, lavanderia, 1 vaga

locAÇão
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   

 cAsA EM VILA METRÔ
cONcEIÇÃO R$ 350 MIL
1 quarto, sala, cozinha, WC,

2 vagas, Aceita proposta

Tels.:  2275-6481 / 97592-9946

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$ 440 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

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

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

APtO JABAQUARA
R$ 400 mIl

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

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

para auto.  REF.: 07-3318

SOBRAdO 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

tERREnO dE 640 m2  
mEtRÔ JABAQUARA

R$ 1.180 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

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

BElO SOBRAdO 
REFORmAdO R$ 750 mIl
 Metrô 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

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

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

ÒtImO SOBRAdO
VIlA GUARAnI

R$ 530 mIl - mEtRÔ
Bem próx. ao Metrô .2 dor-
mitórios , + 2 dormitórios na 
parte de baixo, sala, coz, 2 
banhs, quarto de emp. e 2 

vagas de gar.  REF.: 05-3412

APtO PROx. mEtRÔ 
JABAQUARA Só R$ 280 mIl

2 dormitórios c/ arms, sala 
2 ambs, coz. com arms, AS, 

vaga de gar, playground, salão 
de festas, portaria 24 horas, 
prox. comercio e mercados.  

REF.: 05-3512

APtO 7mIn. A Pé dO mEtRÔ 
JABAQUARA R$ 300 mIl 

Area de 60 m2, com 2
dormitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, armários, vaga
de garagem, condomínio 
baixo, otima localização,

oportunidade. REF.: 05-2946

APtO BOcA dO mEtRÔ 
cOncEIçãO ( BcO ItAú)

Só  R$ 340 mIl
 2 dormitórios, armários, sala 

2 ambientes, cozinha com 
armários, reformado, condo-
mínio R$ 250,00.   Muito bom 

negócio. REF.: 05-3651

APtO  VIlA GUARAnI 
PROx. mEtRÔ 

cOncEIçãO- R$ 340 mIl
1 dormitório, sala 2 ambs, 

cozinha, armários, condomínio 
baixo, vaga de garagem, 

andar alto, ótima localização.  
REF.: 05-3295

OPORtUnIdAdE
APtO Só R$ 240 mIl 

mEtRÔ 
Jabaquara, excelente 

localização, REFORMA-
DO, amplo dormitório com 
armário, sala 2 ambientes, 

cozinha americana, ba-
nheiro, área de serviço e 

garagem.   Adeus aluguel! 
REF.: 05-3640

APARtAmEntO AO lAdO 
dO mEtRÔ JABAQUARA  

R$ 560mIl
Em frente ao Pão de Açucar, 
com 3 dorms, arms, sala 2 

ambs, coz, dep. emp, 98m2, 
gar, bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:05-3653
APARtAmEntO AO lAdO 
dO mEtRÔ JABAQUARA  

R$ 560mIl
Em frente ao Pão de Açucar, 
com 3 dormitórios, armarios, 
sala 2 ambs , coz, dep. emp, 
98m2, gar, bem localizado, ót. 
investimento!  REF.:05-3653

SOBRAdO VIlA GUARAnI 
R$ 530 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

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

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

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

APtO 3 dORm.
mEtRÔ JABAQUARA

Só R$ 310 mIl    
3 dormitorios com armarios, 

sala para 2 ambientes,
cozinha com armários

embutidos, vaga de garagem, 
condominio baixo,

Salão de festas, play g, 
portaria 24 horas,
etc. Oportunidade.

REF.: 11-3272

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

INFORMÁTIcA
PARA ADULTOs E APOsENTADOs

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e tablet 

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

E.mail: marimartha@gmail.com

cONsÓRcIO cONTEMPLADO
CRÉDITO R$329 MIL P/ COMPRAR  IMÓVEL

CONSTRUIR  / CAPITAL GIRO
QUERO R$30 MIL +

TRANSF.  DIV. -  94365-4261 ( PARTIC.)

AULAs PARTIcULAREs
- Protuguês / Inglês (Ensino Fundamental II e Médio)

- tradução técnica e Literária (Inglês / Português)
- HtML (Informática Básica)

(desenvolvimento de pequenos sites)

Professor Marcelo - 11 - 9 6524-0445
marcelohy40@yahoo.com.br

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 ver-

dadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de (esclare-
cer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima 

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

cONVERsA c/O  sAGRADO cORAÇÃO DE JEsUs
Meu sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda minha confiança e esperança. 

Vós que sabeis tudo, Pai, ó Senhor do Universo, soi o Rei dos Reis, Vós fizeste o cego 
ver o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso curar. Vós que vedes as minhas 
aflições, as minhas angústias, bem sabeis, Divino Coração, como preciso alcançar esta 
graça (pede a graça com fè). A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para 

viver só de Vós, espero com fé e confiança (pede-se novamente a graça). Fazei, Sagrado 
Coração de Jesus que, antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcande 
esta tão linda graça. E para Vos agradecer, publicarei esta graça para que os homens 
aprendam a ter fé e confiança em vós. Iluminai os meus passos. Sagrado Coração de 

Jesus, assim como esta vela está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa, 
Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós. Sagrado coração de Jesus, 

aumenta minha fé. J.P.M. 

sÃO PAULO
ZONA sUL
5072-2020
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Piscinões no Córrego Ipiranga devem 
evitar enchentes na Abraão de Moraes

•URBANISMO

São muitos anos de en-
chentes que interditam o trân-
sito e causam muitos trans-
tornos para a população de 
Vila Mariana, Jabaquara e Ipi-
ranga, principalmente. Mas, a 
promessa é de que a partir do 
segundo semestre do ano que 
vem a situação terá sensível 
melhora e, futuramente, po-
derá se resolver em definitivo. 

Uma obra que estava pro-
metida desde 2013 para o 
Córrego Ipiranga finalmente 
está sendo executada: a cons-
trução de “piscinões” junto 
ao viatudo Aliomar Baleeiro, 
nas proximidades da Avenida 
Fagundes Filho, onde o riacho 
passa a correr em céu aberto. 

No sábado passado, o pre-
feito Bruno Covas esteve no 
local, vistoriando as obras de 
construção do piscinão cha-
mado de R2, acompanhado do 
secretário de Infraestrutura 
Urbana e Obras, Vitor Aly. 
“Estamos trabalhando para 
dotar a cidade da infraestru-
tura necessária para minimizar 
os impactos causados nos 
períodos de chuvas”, disse o 
secretário.

A obra estava prevista no 
PAC 2 - Plano de Aceleração 
do Crescimento, do Governo 
Federal, durante o mandato 
de Dilma Roussef e chegou 
a ser anunciada pelo então 
prefeito Fernando Haddad. 
Mas, a verba não foi repassa-
da e a obra ficou só no papel 
até o ano passado, quando os 
recursos federais finalmente 
vieram. As obras estão orça-
das em R$ 160 milhões, sendo 
R$ 122 milhões de repasses do 
Ministério das Cidades.

O piscinão terá capacidade 
para armazenar 200 mil me-
tros cúbicos, que equivalem a 
80 piscinas olímpicas. 

Estão previstas, ainda, a 
execução de 280 metros de 
galerias do córrego Cacareco 

e a canalização do Riacho 
do Ipiranga, em um total de 
2.455 metros de canalização 
e galerias.

O reservatório receberá 
as águas excedentes do Ria-
cho do Ipiranga, do córrego 
Água Vermelha e do córrego 
Cacareco. O novo piscinão 
será aberto e parte do seu 
esvaziamento será feito por 
um sistema de bombas. 

Para construir o piscinão, 
que é formado por dois com-
partimentos de 13 metros de 
profundidade, a alça de aces-
so do viaduto Aliomar Baleei-
ro para a Avenida Professor 
Abraão de Morais está sendo 
readequada.

Já foram escavados 30 
mil metros cúbicos de terra e 
instaladas 229 das 336 lamelas 
(paredes que dão forma ao 
piscinão). Tirantes (elementos 
lineares capazes de transmitir 
esforços de tração entre suas 
extremidades) e vigas de co-
roamento (estrutura que tra-
va a lamela) também estão em 
fase de instalação. No total, 
15% da edificação foi executad. 

O Córrego Ipiranga será 
canalizado em dois trechos. 
Serão 1.600 metros de ca-
nal ização entre o Viaduto 
Ministro Aliomar Beleeiro e 
a Avenida Bosque da Saúde, 
e 575 metros de canalização 
entre a Lagoa Aliperti e o Via-
duto Aliomar Baleeiro.

Lagoa Aliperti
Há ainda uma segunda eta-

pa de obras prevista para 
eliminar o problema de en-
chentes no corredor formado 
pelas avenidas Ricardo Jafet 
e Abraão de Mores.: constru-
ção de outro reservatório, o 

RI- 01, junto à Lagoa Aliper-
ti, na região da Rodovia dos 
Imigrantes, que permitirá o 
armazenamento de 110 mil 
metros cúbicos de água. O 
RI-01, entretanto, ainda está 
em projeto, com desapro-
priações em andamento. De 
acordo com a Secretaria de 
Infraestrutura Urbana, está 
em andamento na Justiça o 
processo de desapropriação 
de um terreno na Avenida 
Miguel Estefano. O contrato 
prevê que a construção do 
reservatório seja executada 
no prazo de 21 meses.

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

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

PORTA
BALCÃO 

3 FOLHAS 
2,10 X 1,50
BRILHANTE

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

BASCULANTE 
0,60 X 0,60 
BRILHANTE

VENEZIANA 6 FOLHAS - 
BRILHANTE 1,00 X 1,20

VENEZIANA 3 FOLHAS 
1,00 X 1,00 BRILHANTE

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
 1,00 X 1,20

PORTA 
VISION 3 

PORTA 
CAMARÃO 
2,10 X 0,80

UNIDADE ROSCHEL - 
TELEFONE: 5929-9555

Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José - 

UNIDADE 1 - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
WhatsApp: 9 4794-9342

UNIDADE 3- F: 2368-3900
lojasaoluiz@alfaesquadrias.com.br

Av. Maria Coelho Aguiar,1025 - J.S.Luiz
WhatsApp: 9 4796-1306

UNIDADE 2- F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos
WhatsApp: 9 4796-2584

UNIDADE 4 - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
WhatsApp: 94511-8678
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R$ 
699,90

R$
699,90R$ 46,90

R$ 259,90 R$ 199,90

R$ 149,90

LOJA DE
FÁBRICA

FRETE GRÁTIS NO SITE P/ GDE SP
PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 600
www.alfaesquadriasonline.com.br

WHATSAPP: 9 4512-3624 - TEL: 5613-6653

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

UNIDADE 5- F: 2373-7900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

WhatsApp: 9 4796-1289

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

PEÇAS A PRONTA ENTREGA EM NOSSAS LOJAS - FAZEMOS PEÇAS SOB MEDIDA

R$
999,90

VITRO 2 FOLHAS 
1,00 X 1,00 
BRILHANTE

R$ 99,90

Materiais de
Construção
➢ Ferramentas
➢ Tintas 
   e Acessórios
➢ Elétrica
➢ Hidráulicos
➢ Ferragens
➢ Iluminação

5081-2336    
gw@lojagw.com.br  |  www.lojagw.com.br

Rua dos Otonis, 614 - Vila Clementino

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

R$ 62,90
M2/COLOCADO

Piso laminado
EUCAFLOOR

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

JL REFRIGERAÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ESPECIALIZADA EM TODAS AS MARCAS

➢ Máquinas de Lavar ➢ Secadoras ➢ Lava e Seca 
➢ Freezers ➢ Geladeiras ➢ Fogões ➢ Microondas
➢ Adegas Climatizadas NÃO COBRAMOS

TAXA DE VISITA

Av. Dr. Altino Arantes, 817      2578-8162      9 5467-09182578-8162      9 5467-0918

Somos um Centro de Pós-Gradu-
ação de Dentistas com experiência 
na área de implantes Dentários, que 
tem por finalidade ajudar a população 
de nossa cidade e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras do metrô 
Santa Cruz).  Oferecemos a todos im-
plantes de alto nível e última geração. 

Com experiência de muitos anos 
oferecendo serviços à comunidade, 
damos a todos a oportunidade de 
repor dentes perdidos, ou substituir 
pontes móveis, dentaduras ou próte-
ses mal adaptadas por dentes fixos, 
ou dentaduras abotoadas.

Os dentes são importantes para a 
mastigação, fala e estética facial. Sua 
perda pode acarretar dificuldades 
físicas e até psicológicas e sociais.

Na primeira fase , recolocamos a 
sua raiz que foi perdida, através deste 
implante, que ficará em sua boca por 
aproximadamente 3 a 4 meses, para 
daí iniciarmos a segunda fase que é 
a colocação das coroas ou próteses 
presas nestes implantes.

A colocação dos implantes é 
através de pequenas cirurgias, sim-
ples, sem dor, de modo que ninguém 
deixará de realizar seus afazeres no 
dia seguinte 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 
Tel.: 3277-2706 ou 3399-4399 (h.c) 

c/ rose ou Marcia, para marcarem avaliação

iMPlaNTeS DeNTÁrioS
eM curSo De PÓS-GraDução

CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO 
EM AUXILIAR VETERINÁRIO

Início: Junho ◊ Duração: 4 meses
◊ Aulas: terças e quintas, das 19h às 22h

◊ Mensalidade: R$ 369,00
◊ Informações: https://bit.ly/2Hyeq8h

MATRICULE-SE 

JÁ!
vetdidactic@gmail.com

11 99110-7655 
11 97218-5218

Divirta-se, exercite-se, faça amigos 
no esporte clube vila Mariana

√ Dança de Salão
√ Aulas de capoeira
√ Bailes
√ Academia 
    (sócios e não sócios)*

√ Sauna 
     (sócios e não sócios)*
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RESTAURANTE ABERTO 

AOS SÁBADOS E DOMINGOS
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LOCAÇÃO DE ESPAÇO

PARA CHURRASCOS E EVENTOS

Av. Domingos de Moraes, 1768
Vila Mariana

Informações: 5571-2000

- OFERTAS -  
Informações exclusivas

Dicas de lazer 
e gastronomia 

Acompanhe o jornal 
SP Zona Sul também 

pelo Facebook

/jornalspzonasul
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•EDUCAÇÃO

Estudantes homenageiam mães com dança e música
“É tão bom te acompanhar 

e ver você sendo você... Esse 
sorriso, de orelha a orelha, é 
pra você”. A música Chamego, 
de Anavitória, sendo entoada 
pela criançada do Primeiro 
Ano do Ensino Fundamental 
foi só um entre tantos que 
emocionaram o público que 
lotou a Escola Nossa Senhora 
das Graças durante a homena-
gem pelo Dia das Mães.  Sen-
tadas, as mães olhavam seus 
fi lhos e as lágrimas eram tão 
inevitáveis que contagiaram 
toda a plateia em volta. 

Mas teve também nas 
apresentações de todas as 
turmas uma dança embalada 
por um delicioso pupurri de 
músicas das últimas seis dé-
cadas - no Brasil e no mundo. 
Celi Campelo, Elvis Presley, Be-
atles, Caetano Veloso, Abba, 
Tim Maia, Vinicius de Moraes, 
remix com Frank Sinatra, entre 
outros ícones contagiaram 

mães e fi lhos em uma coreo-
grafi a comandada pelo profes-
sor de dança Sorriso. Teve até 
“passinho zumbi”, ao som de 
Thriller, de Michael Jackson. 

O corte temporal tem sig-
nifi cado. Afi nal, a homenagem 
às mães de 2018 foi toda ins-
pirada nos 60 anos da Escola, 
tema que vem orientando 
projetos multidiscilplinares 
de todas as séries. “Aprovei-
tamos a celebração para que 
os alunos possam fazer um 
apanhado histórico do país e 
do mundo no período. Da evo-
lução nas ciências e na tecno-
logia, passando pelas artes e 
também pelas tranformações 
históricas, sociais, no país e no 
mundo”, explica Eliane Kattur 
Nieman Mello, diretora peda-
gógica da Escola. 

Outro ponto alto da festa 
foi a apresentação dos grupos 
de alunos dos cursos extras de 
patinação, ballet, street dance 

e sapateado. São mais de cem 
alunos dançando diferentes 
coreografias e mostrando 
aos pais que arte, cultura e 
educação podem ser transfor-
madores.

Cultura e solidariedade
Por falar em cultura, como 

já é tradição na ENSG, a festa 
do Dia das Mães acontece 
junto com a Feira do Livro. 
Há títulos adotados pelas di-
ferentes séries disponíveis, 
mas também existem opções 
para diferentes faixas etárias - 
inclusive para os pais e outros 
visitantes da festa. 

O ponto alto foi a visita de 
Matheus Ueta, jovem e bem 
sucedido escritor que é autor 
de um livro adotado pelo quin-
to ano da escola: “Os Invisíveis 
e o Amuleto da Serpente”. 

Mas, durante o dia todo, 
a garotada se divertiu sob 
uma tenda com almofadas e 
bancos, onde podiam “experi-

mentar” os livros em exibição 
e viajar na leitura. 

Outra tradição na ENSG é a 
montagem do bazar com uma 
diversidade em produtos - que 
podem inclusive ser opção 
para presentear mamães e 
vovós. Artesanato, sapatos, 
cosméticos, bolsas e acessó-
rios em couro, bijouterias e 
joias em prata... 

O cafezinho e os doces, 

o churrasco tradicional e os 
quitutes da cantina ofereciam 
aos visitantes da festa a opor-
tunidade de permanecerem 
mais tempo na Escola, des-
frutando desses momentos 
de alegria e comemoração. 

A Escola Nossa Senhora 
das Graças fi ca na Praça Barão 
de Angra, 98 - Cidade Vargas. 
Telefone: 5588-4488. Site: 
www.ensg.com.br

Acupuntura 
familiar é curso

O professor Alexandre 
Gameiro ensinará os recursos 
para tratamentos caseios sem 
uso de agulhas. Apenas com o 
uso de aponta e moxa, o aluno 
receberá os conhecimentos 
básicos do fl uxo energético 
das mãos, suas vantagens e 
pontos para aplicação de ca-
sos específi cos. O curso tem 
apostila e certifi cação ao fi nal. 
Será no dia 19 de maio, das 
13h30 às 17h, já com inscrições 
abertas. Informações e reser-
vas pelo telefone 5083-8535. 
O Atitude de Viver fi ca no Lar-
go Ana Rosa, 29 - conjunto 102, 
próximo ao metrô Ana Rosa. 
Mais informações no site 
www.atitudedeviver.com.br. 

Festa da Padroeira: 
Santa Rita

Dias 18 a 22 de maio, vai 
acontecer a festa da Padroeira 
na paróquia Santa Rita de Cás-
sia, em Mirandópolis. Milhares 
de fi eis costumam compare-
cer à igreja não só para assistir 
às missas e demonstrar sua fé, 
mas também para participar 
da festa e quermesse que 
acontecem tradicionalmente 
na Praça. A festa acontece na 
sexta, 18, com início às 18h, sá-
bado a partir das 11h, domingo 
a partir das 9h; e terça (22) a 
partir das 7h. Na terça, 22, dia 
da Padroeira, haverá missas 
às 6h, 8h, 10h, 12h, 15h, 18h e 
19h30. A Missa Solene será a 
das 15h, com apresentações 
artísticas, orações e a presen-
ça de vários convidados civis 
e religiosos. A Paróquia fi ca 
na Praça Santa Rita de Cássia, 
na confl uência da Av. Senador 
Casemiro da Rocha com a Rua 
das Rosas, em Mirandópolis 
(próximo à estação Praça da 
Árvore do metrô). 

Virada Cultural 
na Zona Sul

A 14ª edição da Virada Cul-
tural contará com atrações em 
todas as regiões da cidade. 
Na zona sul da capital, o pal-
co descentralizado fi cará no 
Campo Limpo, onde o samba e 
o rap fazem parte das ativida-
des, assim como uma progra-
mação para crianças que inclui 
até aulas de ioga. Mas, haverá 
também atividades nas casas 
de cultura e bibliotecas. Na 
Viriato Correa, por exemplo, a 
Banda Gaijin Sentai apresenta 
nesse show acústico uma 
releitura de seus maiores su-
cessos autorais e das versões 
de animes mais curtidas pela 
galera, uma ótima pedida 
para os fãs de cultura pop 
e oriental. Será no sábado, 
19, às 19h. Na madrugada 
de sábado para domingo, a 
biblioteca terá a já tradicional 
Jornada Noite Adentro, de 
RPG, com o tema Mistérios do 
Fundo do Mar: de Julio Verne à 
Atlântida. Além do bate papo 
e fi lmes relacionados, haverá 
o larp “Tormenta Atlante”, 
da Confraria das Ideias, onde 
os participantes vivenciarão 
uma instigante aventura! No 
domingo, a partir do meio 
dia, haverá várias atividades 
para crianças: contação de 
histórias, espetéculo circense 
e atividades recreativas cultu-
rais.  A biblioteca fi ca na Rua 
Sena Madureira, 298 -  Vila 
Mariana. Telefones:  5573-4017 
| 5574-0389. Para conferir a 
programação completa dos 
shows da Virada Cultural, 
acesse o site ofi cial do evento: 
www.viradacultural.prefeitu-
ra.sp.gov.br

Bebida? Busque 
ajuda do AA

 O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
à  sextas-feira, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h.  Tem sede na Av. Jabaqua-
ra, 2876- conj. 2, bem próximo 
à Estação São Judas.

•ACONTECE


