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Parque Modernista tem futuro incerto

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

Manter a história e 

preservar o meio ambiente 

não são mesmo tarefas 

simples na cidade de São 

Paulo. O Parque Moder-

nista, que abriga a primeira 

casa em estilo modernista 

no país e uma área verde 

de 12 mil metros quadra-

dos, reduto de ar puro na 

Vila Mariana, quase de-

sapareceram no início da 

década de 1980. Ali, seriam 

construídos edifícios mas a 

comunidade se mobilizou 

e impediu a destruição. 

Hoje, a área está com a 

Prefeitura, mas deve voltar 

a fazer parte dos espaços 

culturais administrados 

pelo Estado. Nem con-

selho gestor para o par-

que foi eleito... Página 6
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Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: diferentes modais 
de transporte fizeram história

Restaurante de comida chinesa 
na Praça da Árvore tem mais de 
60 combinações de pratos
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Céu da 
Rússia

Avenida do Cursino, 1275 
- Jardim da Saúde - 

97968-4532

Rua Caramuru, 890 - Praça da Árvore
Horário: de seg. a qui, das 11h às 23h. Sex. das 

11h à 0h. Sáb. das 12h à 0h. Dom., das 12h às 23h

Yakisoba ou PROMOÇÃO DE 
COMBINADOS

COMBINADO PEQUENO
Box Pequeno + 
Refrigerante Lata + 
Rolinho Primavera (Grande)

COMBINADO GRANDE
Box Grande + 
Refrigerante 600ml + 
Rolinho Doce (Grande)

R$ 23,90 R$ 36,90

BOX  EXECUTIVOS:
1/2 ARROZ CHOP SUEY + 
1/2 PRATO ESCOLHIDO
· FRANGO A PASSARINHO
· FRANGO COM LEGUMES
· FRANGO COM BATATA
· FRANGO COM BRÓCOLIS
· LOMBO EMPANADO
· LOMBO FRITO
· FRANGO AO MOLHO DE GENGIBRE
· CARNE COM LEGUMES
· CARNE COM BATATA
· CHOP SUEY
· CARNE COM BRÓCOLIS
· CARNE COM CEBOLA
· FRANGO XADREZ
· FRANGO EMPANADO

Copa  do  Mundo 2018

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

MÚSICA
AO  VIVO

De quinta 
a sábado, 

a partir das 20h

Nesse domingo, 17 de junho, 15h, venha almoçar 
com a gente e conferir a estreia do Brasil na 
Copa do Mundo Rússia 2018, contra a Suíça!

Boa comida - Bom papo - Brahma Chopp gelado
Caipirinhas diversas e outros drinks

NOVA PORÇÃO
CAMARÕES GIGANTES!!!

ITAIPU BATERIAS
A BAse 

de trocA
38Ah Fit 45 Ah 50 Ah

CorollA/CiviC
60 Ah 70Ah

MoURA 350,00 350,00 370,00 370,00 500,00
HElIAR 330,00 330,00 370,00 360,00 480,00
DElco 330,00 330,00 390,00 360,00 480,00
cRAl 280,00 270,00 320,00 300,00 390,00
REIfoR 280,00 230,00 290,00 260,00 350,00
JúPITER 260,00 230,00 290,00 260,00 350,00

Rua Santa cruz, 2094
- Ipiranga - 5061-3646

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

*Dicas de lazer e gastronomia 
- Ofertas - Informações 

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/

O Planetário do Ibirapu-

era promoverá sessões 

especiais com inspiração 

no país sede da Copa do 

Mundo 2018. Página 9



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

BRINQUEDOS EM EXCESSO? ENSINE SEUS 
FILHOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO 
CONSCIENTE, QUE PRESERVA RECURSOS 
NATURAIS, ÁGUA, ENERGIA E GERA MENOS 
RESÍDUOS EM TODO O PLANETA

PASSEIOS

Uma boa pedida de passeio 
sem carro na cidade, durante 
esse mês de junho, é conferir a 
exposição “A Primeira Estrela: 
o Brasil na Copa de 1958”, no 
Museu do Futebol. O objetivo 
da mostra é resgatar os fei-
tos da primeira conquista do 
mundial pelo Brasil

A instalação audiovisual e 
interativa aborda inclusive as 
transformações que a Copa do 
Mundo de 1958 trouxe ao fu-
tebol e ao país.

Há, por exemplo, registros 
da concentração da seleção 
em Poços de Caldas (MG) 
feitos pelo fotojornalista An-
tonio Lúcio, cenas das parti-
das e do cotidiano brasileiro e 
depoimentos de seis campeões 
mundiais (Pelé, Nilton Santos, 

Bellini, Joel, Didi e Vavá), dé-
cadas depois do ocorrido,

Um dos destaques da mos-
tra é a exibição da partida � nal 
de 1958, entre Brasil e Suécia, 
que surge em uma instalação 
audiovisual projetada no anti-
go túnel de acesso dos jogado-
res ao gramado do Estádio do 
Pacaembu.

O ainda visitante verá a 
Taça Jules Rimet em uma vi-
trine virtual e poderá interagir 
com uma cena de 1958, um 
modo de entrar virtualmen-
te no contexto daquela Copa. 
Os 22 convocados e membros 
da comissão técnica da sele-
ção do futebol-arte, inclusive 
Pelé e Garrincha, dupla que 
começou naquela Copa sem 
ter perdido uma partida, serão 

Como poupar recursos naturais?

Cada escolha que fazemos impacta diretamente 
no meio ambiente e na construção de um futuro 
para as próximas gerações. Se a preocupação com 
a preservação ambiental já foi coisa de um grupo 
restrito de ecologistas, hoje é questão central em 
políticas de todos os governos pelo mundo, de 
empresas de diferentes setores e portes. Acabar 
ou comprometer recursos naturais não é interes-
sante para a indústria, nem para os consumidores. 
Não traz benefícios sociais, nem econômicos, 
tampouco. 

Consumir é preciso e é possível, mas com cons-
ciência e parcimônia.

Nos últimos anos, tem crescido o movimento 
chamado Minimalista, no mundo. Não se trata de 
um movimento contra o consumo, mas sem contra 
o consumismo e o excesso de coisas. 

Mesmo que seja considerado um movimento 
radical, pode trazer algumas re� exões e ensina-
mentos interessantes.  O minimalista, por exem-
plo, acredita que é necessário ter um casaco para 
enfrentar o inverno. Ou dois. Mas só. E aposta em 
um casaco feito com qualidade, para durar. 

Ocupar grandes espaços, ter um carro maior 
do que sua família precisa, ter um sofá e vários 
aparelhos de televisão em uma casa onde a maio-
ria da família passa a maior parte do tempo fora, 
tudo isso é considerado desperdício. De dinheiro, 
de tempo, e de recursos naturais usados na pro-
dução desses bens. Podemos ainda considerar 
desperdício de energia usada no processo que 
inclui manufatura, transporte e descarte, além do 
espaço que o produto vai ocupar e eventuais danos 
que pode causar quando já descartado, como uma 
bateria de celular, por exemplo.

Dessa forma, o minimalismo pode trazer algu-
mas lições para todos nós. 

Con� ra algumas.

Quanto mais bens, 
mais problemas

Acumular pode ser um problema até psicológi-
co, que precisa de tratamento. Pelo mundo todo, 
cada vez mais pessoas precisam buscar auxílio 
pro� ssional  para conseguir se livrar do vício em 
comprar coisas desnecessárias, que passam a se 
amontoar em casa.

Outro problema geralmente passa desapercebi-
do por quem faz muitas compras: bens materiais 
precisam de manutenção. Além de ocupar espaço, 
as “coisas” precisam de cuidados ou até consertos.

 Quem tem dois carros, precisa cuidar e tro-
car regularmente oito pneus, só para citar um 
exemplo. 

Quem opta por uma casa grande, com muitos 
móveis e eletrodomésticos, têm vários espaços e 
coisas para pintar, reformar, mobiliar, objetos para 
consertar... e conservar. Quanto tempo, dinheiro e 
produtos de limpeza são necessários para limpar 
uma casa imensa? 

Muitas compras 
geram muito lixo

Mesmo objetos de longa duração, como apare-
lhos de televisão, celulares, computadores, casacos 
de inverno, sofás, colchões e até mesmo carros vão 
acabar descartados. Quando se compra um veícu-
lo, é necessário pensar que sua produção consome 
água, energia, matéria prima, incluindo itens feitos 
de material que não pode ser reciclado. 

Ainda que o carro seja revendido, passado adian-
te, há uma responsabilidade compartilhada entre 
fabricante e compradores sobre seu destino futuro.

O mesmo vale para qualquer pequeno produto 
- até porque, a geração de resíduos cotidianos é 

o que leva ao esgotamento de aterros sanitários. 
Muitas compras geram muitos resíduos não só 
pelo descarte desses produtos propriamente ditos, 
mas também pelas embalagens que os carregam, 
pelo gasto de energia e água em sua produção e 
transporte. 

Compartilhe itens 
não essenciais  

Será que a família realmente precisa mais de um 
carro? Será que em vez de ter sua própria furadei-
ra, não é possível contar com uma compartilhada 
entre amigos ou familiares? 

Claro que a realidade de cada família ou empre-
sa é bem particular. Mas se um produto é pouco 
ou raramente usado, o ideal é alugar, emprestar.

No passado, as pessoas já passaram a alugar 
� lmes, emprestar livros de bibliotecas, roupas para 
festas. Hoje, essa prática já é possível até com ves-
tuário cotidiano, bicicletas, carros, computadores.

A internet traz, hoje, muitas oportunidades. 
Grupos de pessoas trocam produtos já usados 
(roupas, livros, eletrodomésticos), compartilham 
ou alugam itens (barracas de camping, furadeiras, 
batedeiras, louças para festas).  Usufruir tem se 
tornado mais importante do que possuir. 

Valorize experiências  
Muito se fala que é preciso valorizar mais as 

coisas simples da vida, os momentos aproveita-
dos, as experiências vivenciadas. Mas, quanto se 
coloca em prática essa ideia? Não é preciso ser 
minimalista para entender que o excesso de coisas 
não traz felicidade, mas sim o uso efetivo de que 
se faz delas.

Nesse sentido, é importante também educar as 
futuras gerações. Mostrar às crianças que brindes 
que encantam no ponto de vendas em pouco 

tempo acabam esquecidos em um armário ou são 
descartados como resíduo. 

É melhor ter poucos e interessantes brinque-
dos do que desperdiçar dinheiro e espaço com 
itens que cultivam a cultura do descartável.

Concentre-se naquilo
que é importante 

Os minimalistas ensinam que só se deve com-
prar uma furadeira se o uso dela é cotidiano. Esse 
exemplo pode trazer um ensinamento mais amplo: 
é preciso se concentrar no que traz resultados e 
oferece satisfação. Acumular coisas que pouco 
usamos, roupas que pouco vestimos, livros que 
já lemos são algumas atitudes que “criam uma 
bagunça” em nossas vidas e nos fazem perder o 
foco do que realmente precisamos para obter re-
sultados (inclusive no trabalho) e gerar satisfação 
(especialmente nos momentos de lazer).

Tenha foco e retire de sua vida os excessos. 
Se ficou no armário por mais de 90 dias, sem 
uso, realmente precisa ser seu? Doe, venda ou 
compartilhe aquilo que usa pouco ou já nem se 
lembra que tem.

A economia de dinheiro vai também levar a 
uma economia de tempo - atualmente gastos em 
comprar, manter, limpar, consertar, usar.

E, � nalmente, lembre-se: todo material que 
pode ser reciclado deve ser colocado em um 
único saco adequado, bem acondicionado e 
disposto para a coleta seletiva, que já está nor-
malizada em toda a cidade, A data e horário 
em que o serviço é prestado podem ser confe-
ridos no site ecourbis.com.br/ecoleta.aspx. A 
Ecourbis Ambiental é a concessionária respon-
sável pela coleta domiciliar regular e seletiva 
nas regiões sul e leste da cidade de São Paulo

Doe materiais esportivos em bom 
estado para projeto social

Em clima de Copa, Museu do Futebol celebra título mundial de 1958
REUTILIZE

Na Vila Mariana, funciona a 
sede administrativa do Institu-
to Esporte & Educação. Criado 
em março de 2001, o Instituto 
atende crianças e adolescentes 
em atividades esportivas e 
socioeducativas, ao mesmo 
tempo em que forma profes-
sores e estagiários e desenvolve 
uma metodologia de esporte 
educacional.

Com este foco, o IEE im-
plantou e coordena uma sé-
rie de Núcleos inseridos em 
regiões e comunidades que 
apresentam baixo nível so-
cioeconômico e alto índice 
de vulnerabilidade e falta de 
estrutura. É possível contribuir 
com esse trabalho doando 

materiais esportivos em bom 
estado, além outros materiais 
como móveis, eletroeletrô-
nicos, livros etc. Envie por 
e-mail (iee@esporteeducacao.
org.br) a relação dos produtos 
para doação. A Ong pode re-
tirar no local. 

homenageados e estamparão a 
fachada do Estádio

A mostra � ca até 09 de se-
tembro no Museu do Futebol: 
Praça Charles Miller. Funcio-
namento: Terça a domingo, 9h 
às 18h Ingressos: R$ 12. Grátis 
às terças; fechado às segun-
das. Horários diferenciados de 
funcionamento em dias de jo-
gos no Estádio do Pacaembu. 

Consulte o site museudofute-
bol.org.br. 

Para chegar ao museu sem 
recorrer ao carro, é possível 
descer na estação Clínicas 
(Linha Verde) e ir a pé, por 
1,5km ou usar o ônibus 917M-
10 (Morro Grande). A mesma 
linha também passa pela esta-
ção Ana Rosa do metrô (Linha 
Azul).

Pixabay.com

Marcos Lopes/Divulgação Museu do Futebol
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15 DE JUNHO DE 2018 PÁG. 03

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

15 ANOS! COMEMORE COM 
PREÇOS BAIXOS, QUALIDADE

BIFE DE CHORIZO ARGENTINO (IN NATURA)

- R$ 43,9O/KG

FILÉ MIGNON EM PEÇA (IN NATURA CORTAMOS 

E EMBALAMOS A VÁCUO) - R$ 44,9O/KG

BIFE ANCHO URUGUAIO (IN NATURA)

- R$ 43,9O/KG

GRELHADO! BIFE ANCHO OU CHORIZO. 
APROXIMADAMENTE 1KG. SERVE ATÉ 3 PESSOAS    

R$ 54,9O/A PORÇÃO

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219
E MAIS!!! DE SEGUNDA A SEXTA, ESPETINHOS VÁRIOS SABORES SÓ R$ 5,OO/CADA

NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 300, 

PARCELAMOS EM 3 X NO CARTÃO!!!

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 38

Aeroporto, metrô, ônibus e trem: 
transportes na história do Jabaquara

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

Se em vários bairros da cida-
de, o crescimento aconteceu pu-
xado por grandes indústrias do 
passado que atraíram operários, 
no Jabaquara é possível dizer 
que as maiores movimentações 
estão relacionadas a caminhos e 
transportes.

Foram os transportes que 
trouxeram operários para morar 
aqui, além de representar a des-
coberta desse bairro por outro 
grupo de pessoas. O primeiro de-
les foi o trem a vapor, que levava 
pessoas pelo já existente “Cami-
nho do Carro que vai para Santo 
Amaro”, uma estrada que seguia 
mais ou menos o mesmo traçado 
do atual corredor Vergueiro-Do-
mingos de Moraes-Jabaquara. O 
trem, pertencente à Light, fazia 
parada na atual região da Igreja 
de São Judas Tadeu para esfriar 
suas caldeiras, junto ao Riacho 
da Traição, que hoje passa sob a 
Avenida dos Bandeirantes. 

Depois, veio o Aeroporto 
de Congonhas, em 1936. Sua 
construção atraiu operários 
para o bairro vizinho, até então 
despovoado e que passa a ser 
loteado por conta do interesse. 

Linhas de bondes surgiram 
e, embora algumas tenham de-
saparecido, ajudaram a povoar 
também regiões no caminho 
entre a capital e o litoral. 

Depois, na década de 1940, 
veio a CMTC, que trouxe para o 
bairro uma de suas garagens. Na 
década de 1970, o metrô foi, sem 
dúvidas, o maior impulso históri-
co para o povoamento do Jaba-
quara, com seu primeiro trecho 
justamente ligando o Jabaquara 
à Vila Mariana. A inauguração 

do transporte subterrâneo na 
cidade aconteceu no bairro. “O 
próprio presidente veio para a 
inauguração”, relembra Marcia 
Tavares Nieman, que na época 
integrava a banda da Escola 
Nossa Senhora das Graças.

Hoje, Márcia é assistente 
de direção da ENSG, escola que 
está prestes a celebrar 60 anos 
de existência. “Certamente, 
vimos muitas transformações e 
uma explosão demográfi ca nes-
sas últimas décadas”, confi rma.

Na sequência da inaugura-
ção do metrô, ainda na década 
de 1970, vieram uma estrada 
e novos avanços no setor de 
transporte da cidade e que im-
pactaram a região do Jabaqua-
ra: a Rodovia dos Imigrantes, 
representando mais facilidade 
na conexão com o litoral sul 
paulista, e o Terminal Rodoviá-
rio do Jabaquara. 

Na década de 1980, o Gover-
no do Estado ainda desenvolveu 
um plano para implantar no 
bairro um terminal de tróleibus 
imenso, que conectaria a capital 
com a região do ABCD. Houve 
movimentação contrária da co-
munidade local e o terminal aca-
bou ocupando espaço um pou-

co menor, mas sua importância 
é inquestionável na estrutura de 
transporte metropolitano. 

Para completar o cenário, 
há ainda outro projeto de trans-
porte que promete trazer novas 
mudanças intensas para o Jaba-
quara: um ramal do monotrilho, 
sistema de metrô que corre 
sobre pilares, como um “trem 
aéreo”. Mas, por enquanto, só 
está sendo construído o trecho 
entre o Jardim Aeroporto e a 
região do Morumbi. 

O trecho entre a estação 
Jabaquara e o Aeroporto de 
Congonhas dependerá de novas 
desapropriações e também da 
conclusão de outro importante 
“caminho” na região: o prolon-
gamento da Avenida Jornalis-
ta Roberto Marinho, que foi 
construída na década de 1980 
mas não em sua total extensão 
planejada, que ligaria a Marginal 
Pinheiros à Rodovia dos Imi-
grantes. Não há prazo previsto 
nem para a obra de expansão 
da Linha 17 - Ouro do metrô 
(monotrilho) nem para a dos 
túneis que prolongariam a ave-
nida Roberto Marinho, na Ope-
ração Água 
E s p r a i a d a .

Freira caminha com estudantes à beira do Aeroporto

Acervo Jornal SP Zona Sul 
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•GASTRONOMIA

Sorveteria na Av. Cursino tem 
picolés a R$ 0,99 e pote 2l a R$ 9,99 

Quem disse que pra tomar 
um bom sorvete em casa 
precisa gastar muito? Sabores 
de inverno, sabores de verão, 
picolés cremosos, de frutas... 
Tudo isso pode ser curtido 
com muito sabor, textura leve 
e equilibrada e... ótimos pre-
ços! A Eskimó Sorvetes tem 
tradição de mais de 30 anos 
no mercado, mas agora essa 
combinação entre qualidade 
e economia pode ser curtida 
em uma loja de fábrica na 
Avenida do Cursino. 

Há um mês, a nova loja 
abriu as portas para oferecer 
os mais de 100 sabores e tipos 
de sabores. Os preços? Acre-
dite, não passam de R$ 13. Os 
picolés, tanto de frutas quanto 
outras composições cremosas, 
saem por preços que partem 
de R$ 0,99 a unidade!

Na linha fruta, a promoção 
de R$ 0,99 vale para os sabo-
res laranja e limão. Na linha 
creme, o precinho é válido 
para chocolate e milho verde.

Mas, vale ressaltar, todas 
as linhas têm valores justos e 
que garantem a economia em 
qualquer época do ano. A linha 
pote de 1,5L tem clássicos em 
promoção, a partir de R$ 7,50.

Já os tradicionais potes de 

dois litros, estão com preços 
a partir de R$ 9,99, como é 
o caso dos sabores abacaxi, 
creme, morango e napolitano.

E ninguém vai enjoar dos 
sabores. Além desses clássicos 
que sempre fazem sucesso em 
qualquer família, há também 
a linha bombom, com recheio 
cremoso, as barrinhas..

As famosas “paletas mexi-
canas, recheadas”, têm espa-
ço nas geladeiras da Eskimó, 
assim como o cremosíssimo 
e leve sorvete Grego, mescla-
do, linhas Zero Açúcar e Zero 
Lactose. 

A loja também é bem pro-
curada pelos fãs de açaí. Em 

palito ou no pote, o sabor é 
um dos campeões de venda.  

Conheça ainda os sabores 
Majestic, Diamond, Natural, 
Kids.  No total, são mais de 20 
linhas diferentes de produtos. 

Os preços super atrativos 
também fazem com que a 
Eskimó seja procurada para 
festas e eventos. É um ótimo 
brinde para alegrar crianças 
e adultos! E é possível fazer 
encomendas especiais, com 
antecedência. 

Vá até a loja conferir!  Fica 
na Av. do Cursino, 1275  - Jar-
dim da Saúde. WhatsApp/ce-
lular: (11) 97968-4532. E-mail: 
eskimo.cursino@gmail.com

palito ou no pote, o sabor é 
abriu as portas para oferecer 

dois litros, estão com preços dois litros, estão com preços 

Restaurante de comida chinesa 
oferece mais de 60 opções 

Falar em correria para o 
paulistano parece até redun-
dância. A correria é constante 
na cidade e - mesmo em tem-
pos de férias ou de Copa do 
Mundo, seja inverno ou verão, 
comer bem, com praticidade, 
agilidade e economia é sem-
pre um desafi o. 

Nesse cenário, a comida 
chinesa em “boxes” é sem-
pre uma boa alternativa. E 
pode ser familiar, individual, 
para crianças, para adultos. 
A versatilidade, aliás, é outro 
atrativo essencial dessa comi-
da que tem pique em sintonia 
com a cidade grande.

Na Rua Caramuru, a Sa-
bor Oriental tem mais de 60 
combinações para serem en-
tregues em boxes. A comida 
chinesa inspira e é o carro 
chefe da casa, mas há várias 
adaptações para atender o 
paladar tipicamente brasilei-
ro, também. 

Os boxes tradicionais são 
divididos pela metade: arroz 
chop suey - que é aquele 
bem soltinho e mesclado 
com presunto,  cenoura, 
ovos mexidos e cebolinha 
verde -  acompanhado de 
alguma carne. Pode ser car-
ne vermelha com legumes, 
com batatas, com brócolis, 
com moyashi... Tem também 
lombo empanado, frango 
acridoce, frango xadrez, 
frango com gengibre...

Os preços são pra lá de 
camaradas: R$ 17,90 0 box 
pequeno, R$ 28,90 o grande 
e R$ 36,90 o extra grande. 
O box pode ser também de 
outro queridinho da clientela: 

o Yakissoba. 
Há também 

alguns “com-
bos” que valem 
a pena: O Com-
binado Peque-
no vem com um 
box pequeno, 
r e f r i g e r a n t e 
lata e o sabo-
r o s o  r o l i n h o 
primaveragran-
de , por apenas 
R$ 23,90. Já o 
Grande, claro, 
vem com o Box 
Grande, refrige-
rante tamanho 600ml e roli-
nho doce grande. 

Outra boa pedida é o fran-
go a passarinho da casa, bem 
sequinho e com tempero 
caprichado. No estilo bem 
brasileiro, há também pratos 
executivos, com arroz, feijão 
e fritas. A opção de carne 
pode ser bovina, frango ou 
peixe. Tem combinações com 
linguiça toscana, picanha, bife 
parmegiana, salmão grelha-
do, fi lé de peixe parmegiana 
coberto com molho de cama-
rões... Só pedindo o cardápio 
para conferir todas as possi-
bilidades. 

O Sabor Oriental abre to-
dos os dias: Horário: de se-
gunda a quinta, das 11h às 23h. 
Sextas das 11h à 0h. Sábados 
das 12h à 0h. Domingos, das 
12h às 23h. Atende tanto no 
salão quanto para delivery em 
casas e escritórios da região. 
Na hora do almoço, a taxa de 
delivery é grátis e os clientes 
ainda ganham sobremesa 
grátis. 

Arroz chop suey com 
salmão grelhado e fritas? 

Ou com camarão. Sabor 
Oriental tem várias opções 
em boxes de comiga chine-

sa ou pratos executivos

Fica na Rua Caramuru, 890 
- próximo à estação Praça da 
Árvore do metrô. Telefones: 
5589-4638; ou 5061-8165. 

A Copa do Mundo
é nossa!!!

@alessandra_tonisi

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317

Saúde - F: 4508-3606 /ateliealessandratonisi  

Comemore conosco 
e controle a sua 
adrenalina com

um doce deliciosoR. Domingos de Morais, 2147
Vila Mariana

F: 5082-2362

VENHA ASSISTIR 
AOS JOGOS DA 

COPA DO MUNDO!

DELIVERY TODOS OS DIAS* 
PELO APLICATIVO GLOVO
* CONSULTE ÁREA DE ENTREGA

www.puleiro.com.br

MÚSICA AO VIVO
SERTANEJO UNIVERSITÁRIO 
TODAS AS QUINTAS E SEXTAS..

MÚSICA AO VIVO

Cervejas - Caipirinhas - Drinks
Porções - Galetos - Grelhados
Diversos pratos e acompanhamentos

RODÍZIO DE PIZZA 
(a partir das 18h)

(ESTACIONAMENTO - RUA DOMINGOS DE MORAES, 2187 - 
R$ 12 POR PERÍODO, DE SEGUNDA A SEXTA)

TODAS AS QUINTAS E SEXTAS..

Telões em amplo 
salão climatizado

MAIS DE 50 SABORES

DOCES E SALGADOS

CONHEÇA NOSSO BUFFET :
♦ Café da manhã
♦ Almoço 
♦ Lanches de metro
♦ Sopas

♦ Pizzas no forno a lenha.
   TEMOS MASSA INTEGRAL, 
   PIZZAS DOCES E DELIVERY
♦ Grande variedade de pães 
    e confeitaria
♦ Cestas de café da manhã
♦ Conveniência

Rua Afonso Celso, 1554 – V.Mariana
Telefone: 5594-0092

OFERECEMOS TAMBÉM:

ENCOMENDAS PARA:
♦ Festas; eventos e coffee break

www.facebook.com/DeliciasdoMoinho www.instagram.com/deliciasdomoinho

AGORA COM AMPLO 

ESTACIONAMENTO E 

MANOBRISTA!!!

deliciasdomoinho@terra.com.br 

CONHEÇA NOSSO BUFFET : OFERECEMOS TAMBÉM:

VENHA  CONHECER O NOVO  ESPAÇO DA 
PADARIA MAIS  CHARMOSA  E GOSTOSA

DA REGIÃO, COM MUITO MAIS 
VARIEDADE DE PÃES E  CONFEITARIA

PADARIA DELÍCIAS DO MOINHO
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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

Shopping Plaza Sul promove atividades de saúde 
e bem-estar para visitantes do empreendimento 

Dicas de produtos para quem quer se movimentar

Itens para torcer pela Seleção Brasileira 
durante o mundial de futebol

#atualize-se

A
tentos às necessidades 
dos clientes e com o 
objetivo de reforçar a 
importância e fomentar 
a prática esportiva, o 

Shopping Plaza Sul realiza perio-
dicamente atividades de saúde e 
bem-estar para reunir seus clientes 
na praticar de novas modalidades 
esportivas. Uma delas foi o “1º 
Desafio Plaza Sul”, que aconteceu 
em 26 de maio, com duas aulas 
inéditas de HIIT Fight. O treino foi 
conduzido pelos professores Thiago 
Pugliesi, com 17 anos de experiên-
cia como personal trainer, e Bruno 
Steigerwald, personal coach de lutas 
e treinador. Aproximadamente 100 
pessoas participaram do evento.

“Entendemos que fomentar a 
prática de exercícios físicos e incen-
tivar um estilo de vida mais saudável 
para os nossos clientes também é 
nosso papel. Queremos ocupar um 
lugar de destaque na lembrança dos 
nossos clientes, visto que o shopping 
é praticamente a extensão da casa”, 
diz Fábio Segura, Superintendente 
do Shopping Plaza Sul. 

Apontado como tendência mun-
dial em atividade física pela Ame-

Figurinhas podem  
ser trocadas no  
Shopping Plaza Sul  
até o final do mundial

Você ainda não completou o seu álbum 
de figurinhas do mundial de futebol? Não se 
preocupe. O Shopping Plaza Sul preparou 
um espaço temático e exclusivo para que 
o público troque as figurinhas faltantes de 
seus álbuns até os últimos dias do mundial.O 
espaço recebe os visitantes de  segunda a 
sábado, das 10h às 22h;e aos domingos, das 
12h às 20h. Praça de Eventos, Piso térreo.

3

2

rican College of Sports Medicine, 
organização de referência interna-
cional em medicina esportiva e ati-
vidade física, o HIIT (sigla em inglês 
para High Intensity Interval Training 
ou treinamento intervalado de alta 
intensidade) consiste na intercalação 
de intensidades alta e baixa para um 
mesmo exercício em um determina-
do período de tempo. A aula teve 
duração de 1 hora.

Além disso, durante o evento, 
foram recolhidos alimentos doados 
para o Amparo Maternal, instituição 
de acolhimento social e assistência à 
saúde materno-infantil. Foram mais 
de 20kg de alimentos e 450 paco-
tes de fraldas arrecadados. “Unir 
esta ação a uma causa social refor-
ça o compromisso do shopping em 
apoiar ações e entidades do entor-
no”, finaliza.

Fotos: Kenji Nakamura

Shopping Plaza Sul  
debate expectativas para 
o Mundial de Futebol

A bola já está em campo e as expec-
tativas dos torcedores para o mundial 
de futebol não ficam atrás. Para opinar 
e discutir as estratégias e os melhores 
momentos dos jogos, o Shopping Plaza 
Sul recebe um seleto time de jornalistas: 
Zé Luís, apresentador do Balacobaco na 
89FM; e Gudryan Neufert, repórter da 
Fox. Além disso, o ex-atacante Leandro 
Guerreiro, que atuou no São Paulo e no 
Corinthians, participa da conversa.  O 
encontro mediado pelo repórter Fredy 
Junior, atualmente no Youtube com o 
programa “A bola não para”, acontece 
na próxima terça-feira, 19 de junho, a 
partir das 19h, no piso térreo do Shop-
ping Plaza Sul. A atividade é livre para 
todas as idades. 

Serviço Tema: “Expectativas para o 
Mundial de Futebol” Data: Terça-feira 
(19/6), a partir das 19h Local: Praça de 
Eventos – Piso térreo. Mais informa-
ções: www.shoppingplazasul.com.br/

A bola já está rolando no Shopping 
Plaza Sul e o clima do mundial de fute-
bol já se espalhou pelo Brasil. Pensando 
nisso, o centro de compras separou cinco 

sugestões de 
produtos e 
serviços para 
você torcer 
para o Brasil:

1. Ainda 
dá tempo de 
comprar 
a sua ca-
m i s e t a 
para tor-

cer para o Brasil, disponíveis na cores 
amarela e azul. A camiseta custa 
R$249,90 e poderá ser encontrada 
nas lojas Futebol e Cia ou na Procópio .

2. Que tal assistir aos jogos com 

muito conforto? 
A loja das Ha-
vaianas traz di-
versas opções de 
sandálias com 
as cores das se-
leções com pre-
ços, a partir de 
R$37,90

3. Já preparou 
a make para tor-

cer para o Brasil? 
Você poderá en-
contrar uma varie-
dade de cores na 
Quem disse Bere-
nice?. A loja conta 
com sombras para 
os olhos, a partir 
de R$19,90.

Horário especial
Também é importante lembrar que, 

durante os jogos do Brasil, o horário 
de funcionamento do Plaza Sul será 
alterado. O centro de compra fechará 
as portas 30 minutos antes dos jogos 
da seleção brasileira e reabrirá ao pú-
blico 30 minutos após o término das 
partidas Confira o horário na primeira 
fase do Mundial: 17 de junho (domin-
go) – Jogo Brasil x Suíça (15h) Abertura 

às 12h, com fechamento às 14h30 e rea-
bertura às 17h30. Funciona normalmente 
até às 20h ;  22 de junho (sexta) – Jogo 
Brasil x Costa Rica (9h). Abertura às 11h30. 
Funciona normalmente até às 22h; 27 de 
junho (quarta) – Jogo Brasil x Sérvia (15h). 
Abertura às 10h, com fechamento ao 
público às 14h30 e reabertura às 17h30. 
Funciona normalmente até às 22h.

1. Track & Field
Chegou a mais espera-

da: linha Attitude. Super 
confortável, ideal para o 
dia a dia e também para 
atividades que exigem 
liberdade de movimento 
como: yoga, pilates e 
barre fitness. Confira na 
loja Track & Field do Shopping Plaza Sul! 
#MyTF #inverno18 #linhaattitude. 

2. Procópio
Manter o ritmo no inverno 

tem um sabor especial quan-
do se investe na linha Punch 
de sacos de pancada e luvas. 
Todos os itens são elaborados 
em material adequado à prá-
tica das atividades

3. Authentic Feet
A linha de vestuário Nike é desenvol-

vida com tecnologia que garante estilo, 

conforto e elasticidade para a prática 
das mais diversas atividades físicas. 
Agasalhos de gola alta são ideais 
para o inverno 
e feitos em te-
cido adequado 
para se exerci-
tar. os produtos 
da marca são 

encontrados na Au-
thentic Feet.

1

1

3

2
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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

Psicologia

Parque Modernista deve voltar a ser 
administrado pelo Governo do Estado

•CULTURA

O programa SPTV, da Rede 
Globo, mostrou essa semana 
que a manutenção do Parque 
Modernista, na Vila Mariana, 
está precária. Mais do que isso, 
a casa sediada no Parque, que 
é tombada como patrimônio 
histórico por ser a primeira 
construção em estilo Modernis-
ta no país, datada de 1927, tem 
problemas estruturais e precisa 
de restauro.

A Casa Modernista e seu 
parque, que ocupam uma área 
de mais de 12 mil metros qua-
drados na Rua Santa Cruz, inte-
gram atualmente um conjunto 
de espaços culturais históricos 
da capital, subordinaados à 
Secretaria Municipal da Cultura: 
o Museu da Cidade. Mas, a Pre-
feitura teria informado à Rede 
Globo que em breve o imóvel 
vai voltar a ser administrado 
pelo Governo do Estado. 

A área está sob responsa-
bilidade da Prefeitura desde 
março de 2008, ou seja, há 
dez anos. Nesse período, além 
de obras emergenciais, foram 
desenvolvidos projetos de res-
tauro, mas que nunca saíram do 
papel. A intenção também era 
desenvolver uma programação 
de atividades culturais mais fre-
quente e intensa para o espaço. 

O projeto de restauração 
foi desenvolvido há sete anos e 
contemplava não apenas a recu-
peração da casa principal, mas 
também das edículas - que eram 
chamada de “Casa de Bonecas” 
pela família Warchavchik, pro-
prietária única do imóvel até sua 
desapropriação e tombamento, 
em 1984. 

Além disso, a proposta de 
recuperação do Parque Mo-

dernista contemplava também 
a implantação de espaços de 
convivência no parque, com 
acessibilidade e criação de um 
espaço de referência para o 
estudo do modernismo em 
São Paulo. 

Conselho Gestor
A realidade da Casa e da 

área verde, entretanto, está 
distante da proposta. 

Este ano, quando foram 
realizadas eleições para os Con-
selhos dos Parques existentes 
na cidade de São Paulo, não 
houve sequer interessados em 

número suficiente no caso do 
Parque Modernista e a eleição 
foi suspensa. Falta empenho e 
real interesse da vizinhança em 
recuperar e manter o parque 
como espaço vivo e vibrante 
para a comunidade?

Histórico
A casa Modernista foi proje-

tada em 1927 e construída em 
1928, já 80 anos. Foi a primeira 
obra arquitetônica do país se-
guindo conceitos modernistas, 
assinada pelo arquiteto e ur-
banista russo Gregori Warcha-
vchik. Ele moraria ali com sua 

esposa, a paisagista Mirna Kla-
bin, que foi a responsável pelo 
desenho dos jardins que hoje 
compõem o parque. 

Mina era irmão de Jenny 
Klabin Segall, esposa de Lasar 
Segall. Nessa época, a Vila Ma-
riana era um reduto cultural 
dos modernistas na cidade. 
Sediou encontros de artistas da 
época, saraus, festas. 

Na década de 1980, os her-
deiros de Gregori pretendiam 
vender o imóvel e em seu lugar 
seriam construídas torres de 
apartamento. 

A comunidade do entorno 
se mobilizou e o protesto ga-
nhou a imprensa - com pionei-
rismo do jornal São Paulo Zona 
Sul. Uma associação - Pró Par-
que Modernista foi criada na 
época e reforçou a luta contra 
a destruição do patrimônio. E 
foi assim que já no ano seguin-
te ao início das manifestações 
populares, em 1984, o Conde-
phaat considerou o conjunto 
Casa/Jardins como patrimônio 
histórico. 

A partir daí, se desenvol-
veria um embate judicial entre 
os proprietários do imóvel e o 
Governo do Estado, já que o 
negócio da venda havia sido 
inviabilizado. Só 10 anos depois 
o processo seria concluído, 
com a indenização à família. 
A casa, entretanto, ficou por 
muitos anos abandonada e foi 
se deteriorando, até que sua 
transferência à Prefeitura se 
concretizou. 

A verdade, entretanto, é 
que o imóvel nunca teve o uso 
como espaço cultural que a 
comunidade sonhava... 

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/

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

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

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

CLÍNICA  ALUGA  SALAS 
PARA ÁREA DE SAÚDE

► Clínica Geral
► Implantes
►Ortodontia

Rua Bertioga, 23
(esq. R. Caramuru)
próximo ao metrô
Praça da Árvore

9 4782-2933 
C

RO
SP

 1
7.

22
9

sarclinicaodontologica.com.br

COM TODA INFRA ESTRUTURA
♦ Psicologia ♦ Fisioterapia ♦ Pilates ♦ etc

*Dicas de lazer e gastronomia 
- Ofertas - Informações 

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/
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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

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
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

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 

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

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
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 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

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

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

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

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
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

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

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

TÉRREA - PRÓX.
A R. BOQUEIRÃO

R$ 350 MIL
Localizado em rua particular, 

travessa da Rua do Boqueirão, 
c/ 3 dorm., wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 6 x 22 mts., construção 

90 m² - REF.: 16.804

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 630 MIL
Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, liv. p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
dep. p/ emp., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 
vaga, na região - REF.: 16.446

SOBRADO COND. FECHADO 
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condo-
mínio fechado, c/ 3 dorm. c/ 

AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, wc p/ empreg., gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.075

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 700 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.: 16.815

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

R$ 1.280 MIL
Ótima localização, reformado, 
impecável, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., linda churrasq. Co-
berta c/ forno p/ pizza, gar. p/ 2 

carros - REF.: 15.634

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 360 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., gar. 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, co-
zinha, lavanderia, garagem p/ 1 
carro, ótimo acabamento, lazer 

completo - REF.: 16.626

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

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/ emprega-
da, quintal, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.063

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

SOBRADO
JD. Mª. ESTELA

R$ 580 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 

3 dorm. c/ AE, síte, wc social, 
living, sl. jantar, lavabo, coz. 

planejada, dep. p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, estuda 

permuta c/ imóvel em Campi-
nas - REF.: 16.816

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 835 MIL
Ótima área útil de 117m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., sacada, 
lavabo, cozinha planej., dep.

p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, lazer completo - 

REF.: 16.825

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 415 MIL
A 600 mts. do Metrô, 

reformado, 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

(2) CASAS
JD. BOTUCATU

R$ 430 MIL
Terreno 10 x 19 = 190m², c/ 
duas casas, sendo da frente c/ 

2 dorm., sala, coz., wc, la-
vand., gargem p/ 1 carro, e nos 
fundos outra casa c/ 1 dorm., 

cozinha, wc, lavand. - 
REF.: 16.794

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. 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/ empregada, 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.111

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. CELESTE
R$ 250 MIL

Ótima localização da Av. dos 
Ourives, impecável, reformado, 

c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 
social, sala p/ 2 ambientes 

c/ sacada, cozinha americana 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16857

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 399 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 2 dormitórios, wc social,  
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, lavanderia, terraço, gara-
gem p/ 2 carros, rua tranquila 
e sem saída - REF.: 15.723

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua Pris-
ciliana 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
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., gar. - REF.: 15.769

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

SOBRADOS NOVOS 
JD. DA GLÓRIA

R$ 750 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, ótimo acabto., c/ 

3 suítes, living p/ 2 amb., jd. 
inverno, lavabo, cozinha, qto. 
p/ despejo, garagem subsolo 
p/ 4 carros - REF.: 16.872

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

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.200 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
liv. 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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 stes, living
p/ 3 amb., lavabo, escritório, 
cozinha conjugada c/ espaço 

gourmet, quintal gramado, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 15.555

Incorporação imobiliária registrada em 06/04/2018, sob R 01 na Matrícula 123.998, junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis – Capital de São Paulo. Intermediação Imobiliária: NV Imob Negócios Imobiliários Ltda., Creci: J-31629, imobiliária inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.797.601/0001-59, estabelecida na cidade de São Paulo/SP, Rua Mourato 
Coelho, 936 Sala 62 – Bairro Pinheiros e Abyara Brokers Intermediação Imobiliária Ltda., Creci: 20.363-J, imobiliária inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.564.811/001-90, estabelecida na cidade de São Paulo, estado de SP na Avenida República do Líbano, 1.114 Sala A — Bairro Ibirapuera. As áreas e dimensões aqui constantes poderão sofrer alterações 
quando da aprovação do projeto, prevalecendo aquelas constantes do Memorial de Incorporação e futuros instrumentos de venda e compra. A metragem de 69,00m² é válida para as unidades do 2º ao 16º pavimento

2 DORMITÓRIOS, 69M2

RUA FRANÇA PINTO, 330 -  V ILA MARIANA

tel 4200-1136 
NORT IS INC .COM.BR

L A N Ç A M E N T O

INTERMEDIAÇÃO:

PERSPECT IVA  I LUSTRADA

DO ACESSO

MAIS UM LANÇAMENTO NORTIS: CONSTRUTORA 

PROJETADA PARA OS TEMPOS ATUAIS.

NA MELHOR ÁREA DE SÃO PAULO
NA MELHOR ÁREA DA VILA MARIANA.
O MELHOR APROVEITAMENTO 
DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS
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LOCAÇÃO- lOcAçãO - lOcAçãO -lOcAçãO -

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 SAÚDE
2 dorms c/ AE´s, sala 2 ambs. c/ varanda,
cozinha planejada, 2 vagas. Impecável.

R$ 2.700,00.

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

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

Otima localização. R$ 2.400,00.

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$ 1.900,00

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

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/5588-4423Onix 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

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

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$ 700 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

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

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

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, área de 

serviço, 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

ótImO 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,
REFORMADO,

amplo dormitório com 
armário, sala 2 ambientes, 

cozinha americana,
banheiro, área de serviço 

e garagem. Adeus aluguel! 
REF.: 05-3640

APARtAmEntO AO lAdO 
dO mEtRô JAbAqUARA  

R$ 560 mIl
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

SObRAdO VIlA GUARAnI
R$ 530 mIl (Só EStE mêS) 

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

cASA téRREA PRóx. 
mEtRO Só R$ 680 mIl

Oportunidade, muito bem loca-
lizado 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

bElA cASA téRREA
R$ 470 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. 05-3065

tERREnO c/cASA 
téRREA R$ 650 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:05-3397.

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

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

REFORmAdO bElÍSSImO  
APtO Só R$ 400 mIl 

Próximo ao Metrô Jabaquara, 
com 2 dormitórios, sala am-

pliada pelo terceiro dormitório, 
sala com sacada, coz. plane-
jada, vaga de garagem, muito 
bem localizado. REF.:05-3659

SObRAdO nA bOcA
dO mEtRO cOncEIçAO 

R$ 1.500 mIl
3 dorms + 2 dorms (piso inferior), 
coz, sala ampla 2 ambs, lavand, 

8 vagas de gar. Fachada c/
10 metros, para uso residencial 

ou comercial! REF.: 05-3654

tERREnO c/ 4 cASAS 
APEnAS R$ 400 mIl 

Oportunidade! Otimo investi-
mento no Jabaquara.

Terreno 10x25. Próximo
ao comércio local, bom para 

renda.  REF.: 05-3656

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

APARTAMENTO 
JARDIM DA SAÚDE

PRÓXIMO AO 
SHOPPING PLAZA SUL

R$ 680 MIL
82m2, 3 dormitórios,

 1 suite, 2 vagas, 
lazer completo.

contato : 95030-2244

ALUGO
Quarto, cozinha, lavabo, 

banheiro, casa nova
e ampla. localização.
Av. Água Funda, 316 

(próx. metrô Conceição) 
Direto com proprietário

cel: 9 9941-4617

ALUGA-SE 1 SUÍTE
(Grande e Mobiliada)

BOCA DO METRÔ SAÚDE
Excelente localização!

Para rapaz sem vícios e de fino trato. 
Ambiente familiar / cristão

tel: (11) 94235-3188 (oi/whatsaap)
E-mail: jmirandasobrinho1@gmail.com

VENDA

AP SACOMÃ – ESTRADA 

DAS LÁGRIMAS R$ 230 MIL

2 dorm, sala coz, WC,

lavand. 1 vaga . Ocasião

tels.:  2275-6481 / 97592-9946

cASA Em cOndOmÍnIO 
FEcHAdO nA cOncEIçãO

R$ 1.075,00, na Rua
Turunas, 327, 1 qto, sala, coz. 

americana, lavand, 1 vaga
F: 2275-6481 / 2276-3672

95437-0402

cOndOmÍnIO cOm
2 cASAS R$ 1.100,00 cAdA

R: mAURÍcIO dE lAcERdA, 110
   Com ou sem suite grande, 

cozinha pequena, sala, lavand,
1 vaga, água e luz separados.
tel: 2275-6481 / 2276-3671

ou 9 7592-9946 

ALUGA-SE QUARTO 
METRÔ SAÚDE

Em apto. para moça que 
trabalhe/estude, sem vícios. 
Despesa única R$ 800,00

cel.: 2578-5473

lOJA cOmERcIAl 60 m²   
R$ 595 mIl

Salão com WC Parte de cima:
2 qtos, sala, coz, lavand.

Ótimo para renda
tel: 2275-6481 / 2276-3671

ou 9 7592-9946 

tel: 2275-6481 / 2276-3671
ou 9 7592-9946 

SObRAdO GEmInAdO SEmI 
nOVO Vl. GUARAnI 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.

VENDA INTERNA
experiência +/- 2 anos. Salario R$ 2.000,00

+ comissão - Morar na região Saúde.

e-mail: franfilho55@gmail.com

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

Gostaria  de uma  RENDA EXTRA. Semanal de  700 reais?...
Favor   Apresentar-se com hora marcada

Rua Gomes Correa de Lemos, 115
Metrô Praça da Árvore 

Claro 9.6313.8187 - Tim 9. 5144.5466 -
Vivo 2275.7304  Magnus / luiza

OPORTUNIDADE ÚNICA.
Para todas as Profissões

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.

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEP-04047-002
PABX 5072-2020
CNPJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

DIRETOR aDMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

Distribuído gratuitamente
às sextas feiras em dezenas de
bairros dos distritos oficiais de
Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,
Cursino e Ipiranga.

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite 
a publicação total ou parcial de suas 
matérias, para qualquer fim, sem prévia 
autorização documentada.

Impressão Gráfica OESP

As matérias assinadas e / ou em quadro 
caracterizam artigos ou publicidade, 
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opnião deste jornal

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

S.PAULO ZONA SUL

 tERREnO cOm cASA VElHA 
VIlA GUARAnI

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

tels.:  2275-6481 / 97592-9946

ORAçãO dE SãO cOSmE E SãO dAmIãO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos necessitados 
e desamparados, vós que didicastes toda vida ao bem. Vale-me neste 

instante de provação, eu vos imploro. Ajudem-me a conseguir esta graça, 
em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Rezar com fé a oração, 3 

Pai-Nossos, 3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia mandar publicar e dar 
um presente a uma criança carente. Com fé será atendido. R.D.S.

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020
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“Céu da Rússia  é 
tema de sessões no
Planetário Ibirapuera

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

Oferecemos a todos 
implantes de alto nível 
e última geração. 

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

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

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

Na primeira fase , re-
colocamos a sua 

raiz que foi per-
dida, através 

deste implan-
te, que fica-

rá em sua 
boca por 

a p r o x i -
m a d a -

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

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

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

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

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

c/ Rose ou Marcia, para marcarem avaliação

IMPLANTES DENTÁRIOS
EM CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO

Planetário homenageia a 
No mês de junho, a Rússia é 
palco da Copa do Mundo de 
Futebol e, além de ser o país 
sede do evento, este contri-
buiu também à ciência, espe-
cialmente para a conquista 
e exploração do espaço. Em 
vista disso, a equipe do Pla-
netário Professor Aristóteles 
Orsini, localizado no Parque 
Ibirapuera e que integra a 
Universidade Aberta do Meio 
Ambiente e Cultura de Paz 
(UMAPAZ), sob administração 
da Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente (SVMA), irá, 
na próxima sexta-feira (15), a 
partir das 19h30, homenagear 
os céus da Rússia.

A União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URRS), da 
qual a Rússia fazia parte, pôs 
o primeiro satélite artifi cial da 
Terra em órbita e levou o pri-
meiro homem – e a primeira 
mulher – ao espaço, no século 
passado. Quase cem anos an-
tes dessas viagens históricas, 
o cientista russo Konstantin 
Tsiolkovsky (1937-1935) foi o 
primeiro a analisar a fundo a 
teoria sobre o uso de fogue-
tes no espaço. Antes dele, no 
século 18, o astrônomo russo 
Mikhail Lomonosov (1711-1755) 
descobriu que o planeta Vê-
nus, assim como a Terra, tem 
uma atmosfera.

A sessão de planetário “O 

Céu da Rússia” celebra a liga-
ção estreita entre a Rússia e 
o espaço e aproveita o clima 
de Copa. A apresentação leva 
o espectador a uma viagem 
àquele país e ao seu céu no-
turno tal como é visto por seu 
povo. A atividade é enriqueci-
da com os mitos e narrativas 
das estrelas vistas no norte 
do planeta e aborda o desen-
volvimento da astronáutica, 
impulsionado pelos russos. A 
sessão é gratuita e acontece 
no Planetário do Ibirapuera, 
nos dias 15, 22 e 29 de junho, às 
sextas-feiras, com o palestran-
te Raphael Malagoli Thereza. 
Os ingressos podem ser obti-
dos antecipadamente no site: 
http://www.ticketfacil.com.
br/eventos/ppi-sessao-cidada-
-o-ceu-da-russia.aspx ou na 
bilheteria do Planetário, com 
uma hora de antecedência.

SERVIÇO
O Céu da Rússia - Planetá-

rio do Ibirapuera Palestran-
te: Raphael Malagoli There-
za Dias: 15, 22 e 29/06/2018, 
sextas-feiras Horário: 19h30 
Ingressos: gratuitos, pelo site: 
http://www.ticketfacil.com.
br/eventos/ppi-sessao-cidada-
-o-ceu-da-russia.aspx; ou uma 
hora antes, na bilheteria.

Local: Planetário do Ibira-
puera - av. Pedro Álvares Ca-
bral, s/n – portão 10 – Parque 
Ibirapuera

•CULTURA

•COPA DO MUNDO

algo em conjunto com a assis-
tência de um professor mar-
ceneiro. O objetivo é que a 
troca de experiências entre 
gerações possa despertar me-
mórias e questionamentos, 
acerca do processo criativo 
de se fazer um brinquedo 
e do brincar propriamente 
dito. Através disso, também 
espera-se valorizar a sabedo-
ria das mãos e a importância 
de tomar uma ferramenta e 
construir algo.

Sinto Isso Tudo e Muito 
Mais: Sobre Papais e Caixas

Com um repertório ligado 
ao reconhecimento das emo-
ções, a Cia Tá na Boca do Con-
to apresenta “Sobre Papais e 
Caixas”, contação que reúne 
quatro histórias, todas elas 
fazendo menção à relação de 
amor dos pais com seus fi lhos. 
Após a vivência da história, os 
participantes são convidados 
a construir brinquedos com 
caixas de papelão, tendo as 
histórias como referência. 

Serviço:
Bora Brincar no Parque? 

Com o coletivo Morada da 
Floresta Dia 16 de junho, sá-
bado, das 14h às 18h- Parque 
do Ibirapuera  - Livre- Grátis 
| Vagas Limitadas. Inscrições 
antecipadamente na Central 
de Atendimento da Unidade

Construção de Brinque-
dos de Madeira para Pais e 
Filho - Com Thiago Endrigo 
(professor marceneiro). Dias 
16 e 30 de junho, sábados, das 
14h às 17h. Local: Espaço de 
Tecnologia e Arte � 3º andar, 
Torre A . Livre. Grátis | Vagas 
Limitadas. Entrega de senhas 
no local com 30 minutos de 
antecedência

Sinto Isso Tudo e Muito 
Mais: Sobre Papais e Caixas-
Com Cia. Tá na Boca do Con-
toDia 16 de junho, sábado, às 
14h30. Local: Praça de Even-
tos (320 lugares). Livre. Grátis

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

Crianças passeiam ouvem histórias e 
constroem brinquedos na Vila Mariana

A Copa do Mundo Rússia 
2018 começou ontem, 14/06, 
às 12h (horário de Brasília), 
com o jogo entre as seleções 
do país anfitrião e da Arábia 
Saudita, no histórico Estádio 
Luzhniki, em Moscou, palco da 
Olimpíada de 1980, e que foi 
reformado para a competição 
da Federação Internacional de 
Futebol (Fifa). 

Antes de a bola rolar, a 
festa ofi cial de abertura (foto 
acima) foi rápida e teve como 
destaques o cantor britânico 
Robbie Williams e a soprano 
russa Aida Garifullina.

Os donos da casa abriram a 
Copa do Mundo com uma go-
leada sobre a Arábia Saudita. 
Desacreditada por resultados 
ruins em sua preparação para 
o torneio, a seleção russa sur-
preendeu e venceu por 5 a 0 o 
fraco time da saudita. Chery-
shev saiu do banco e marcou 
dois gols, sob aplausos do 
presidente Vladmir Putin.

Primeiro Clássico: 

Portugal e Espanha
Portugal e Espanha farão 

nesta sexta-feira (15), às 15h 
(de Brasília), o jogo mais inte-
ressante da primeira rodada 
da fase de grupos da Copa do 
Mundo, em que os campeões 
de 2010 chegam em meio a 
uma crise, enquanto os de-
tentores do título europeu se-
guirão apostando no atacante 
Cristiano Ronaldo.

A partida, que será dis-
putada no Estádio Olímpico 
Fisht, em Sochi, acontece três 
horas depois de Marrocos e 
Irã abrirem o grupo A do tor-
neio, em São Petersburgo. Nos 
prognósticos mais otimistas, 
o vencedor do duelo ibérico 
ficará muito perto de asse-
gurar a liderança do grupo B, 
considerando a fragilidade dos 
demais rivais.

Apontada como uma das 
principais favoritas para o tí-
tulo, ao lado de Brasil e Ale-
manha, a ‘Roja’ explodiu em 
crise, depois que o Real Madrid 

anunciou a contratação do téc-
nico Julen Lopetegui, em ne-
gociação que aconteceu sem 
o conhecimento dos dirigentes 
da Federação Espanhola de 
Futebol (RFEF).

Brasil
O técnico da Seleção Brasi-

leira Tite confi rmou no treina-
mento de hoje (14) o time que 
estreia na Copa do Mundo, no 
próximo domingo (17), contra 
a Suíça. Será o mesmo time 
que iniciou o amistoso contra 
a Áustria, no último dia 10. O 
Brasil irá a campo com Alisson, 
Danilo, Thiago Silva, Miranda e 
Marcelo; Casemiro; Paulinho, 
Philippe Coutinho, Willian e 
Neymar; Gabriel Jesus.

Com isso, o treinador con-
firma Thiago Silva no lugar 
de Marquinhos na defesa e 
Danilo como titular na lateral 
direita. Lembrando que o jo-
gador do Manchester City só 
está na Copa porque Daniel 
Alves, o titular da posição, se 
lesionou e foi cortado. Fagner, 

do Corinthians, era reserva de 
Daniel Alves e, mesmo com o 
corte do colega de posição, 
não virou titular no time.

O mascote da seleção ca-
narinho desfilou em Berlim 
arrancando aplausos dos tor-
cedoresO mascote da seleção 
canarinho e os jogadores - 

Nos quatro amistosos de 
preparação para a Copa do 
Mundo disputados neste ano, 
a seleção brasileira não teve a 
defesa vazada e saiu vitoriosa 
de todos, superando Rússia, 
Alemanha, Croácia e Áustria.
Desde o início da era Tite, em 
junho de 2016, o Brasil soma 17 
vitórias, três empates e uma 
derrota, com 47 gols marcados 
a favor e cinco contra.

A seleção brasileira estreia 
na Copa do Mundo contra a 
Suíça no próximo domingo, 
às 15h (horário de Brasília), 
na Rostov Arena, em Rostov-
-no-Don.

Com informações 
da Agência Brasil

•SAÚDE

Russia estreia na copa com goleada de 5x0 
sobre Arábia Saudita. Brasil estreia domingo

No dia 16 de junho, sába-
do, a partir das 14h, o Sesc 
Vila Mariana convida o público 
infantil a participar de uma 
divertida programação, em 
companhia das mamães e dos 
papais. Serão três atividades 
que levarão os pequenos a 
queimar muita energia: con-
tação de história com a Cia. 
Tá na Boca do Conto, ofi cina 
de construção de brinquedos 
de madeira e um passeio ao 
Parque do Ibirapuera, para 
brincar e se divertir, com o 
coletivo Morada da Floresta. 
A programação é gratuita e 
aberta a todos os públicos.

Bora Brincar no Parque?
Nesta atividade, o coletivo 

Morada da Floresta propõe 
uma experiência de convivên-
cia sensível com a cidade, para 
ampliar possibilidades de troca 
por meio de vivências. O pas-
seio tem como proposta traba-
lhar as técnicas de relação com 
a natureza de Joseph Cornell, 
com o objetivo de desenvolver 
a sensibilidade, despertar o 
interesse, estimular a observa-
ção e a percepção da natureza. 
São atividades descontraídas, 
no ambiente externo (Parque 
do Ibirapuera), que eviden-
ciam a relação dos pequenos 
com a natureza e os ajudam a 
imergir nesse ambiente.

Construção de Brinquedos 
de Madeira para Pais e Filhos

Nesta ofi cina, pais e fi lhos 
serão convidados a construir 
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•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

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

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

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

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

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

VALMIR

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

ASSOALHOS - ESCADAS E RODAPÉS 
APLICAÇÃO DE SINTEKO CASCOLAK
BONA E POLIORETANO

RASPAGEM 
DE TACOS

FONE: 2962-2355
CEL.:   99691-9721CEL.:   99691-9721
TRATAR COM HAROLDO OU PATRICIA

•EDUCAÇÃO

Festa Junina e Copa do Mundo:
resgate da cultura nacional

Não eram só as bandeiri-
nhas espalhadas por toda a 
escola que faziam referência 
às cores da bandeira nacional. 
Até as crianças, mesmo com 
seus típicos trajes “caipiras” 
ou sertanejos, também traziam 
adereços que comprovavam 
duas coisas: “a Copa do Mun-
do está próxima” e “aqui se 
valoriza as tradições culturais 
brasileiras”. A festa junina é, 
na Escola Nossa Senhora das 
Graças, um momento a mais de 
confraternização entre famílias 
e escola; mas igualmente um 
momento a mais de valorizar 
as raízes por meio de mani-
festações de dança, culinária, 
decoração, vestuário... 

A proximidade da Copa pa-
rece fortalecer a necessidade 
de se aproximar das manifes-
tações culturais mais autên-
ticas e puras, arraigadas na 
vivência brasileira.  Ao mesmo 
tempo, a festa junina igual-
mente celebrou os 60 anos da 
própria Escola Nossa Senhora 
das Graças, tema que permeia 
todas as atividades ao longo 
de 2018. Vale lembrar, aliás, 
que são 60 anos também do 
primeiro título Mundial do 
Brasil, em 1958. 

Turmas de todas as séries 
fi zeram apresentações de dan-
ças típicas, usando vestidos 
de chita ou camisas xadrez, 
chapéus de palha e lenços 
nos pescoços, botas e outros 
acessórios. 

Ao mesmo tempo, as fa-
mílias podiam passear pelos 
diferentes ambientes monta-
dos com barracas de comidas 
típicas dessa época do ano, 
dos arraiás; e com outras que, 

ano após ano, encantam e 
divertem a garotada de todas 
as idades: derrba latas, chute a 
gol, pescaria, árvore surpresa...

Outra atração era um bazar 
“pró-formatura” que trazia op-
ções de presentes e objetos de 
interesse das famílias. 

A cantina da escola era tam-
bém um reduto de muito papo 
bom, como em qualquer comu-
nidade interiorana. 

Paralelamente, a tecnolo-
gia, os novos jogos e interes-
ses da atual geração estavam 

presentes, na mesma medida 
de inserir conhecimento e 
cultura. Em uma sala parcei-
ra, alunos podiam conhecer 
cursos de desenvolvimento 
de aplicativos, games e outras 
atividades modernas que po-
dem ser compreendidas pelos 
estudantes não apenas como 
usuários mas também como 
desenvolvedores. 

A Escola Nossa Senhora 
das Graças fi ca na Praça Barão 
de Angra, 91. Telefone: 5588-
4488. Site: www.ensg.com.br.

As bandeirolas tinham 
essencialmente as cores 

da bandeira do Brasil, 
especialmente em 
referência à Copa 

Fotos: Comunicação/ENSG


