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Queixas sobre Largo Ana Rosa continuam
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Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: cidade cresceu e 
necessidade de solidariedade também

Outback Steakhousepromove 
“Encontro de Favoritos”, com 
pratos mais vendidos da rede

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

O MELHOR ESPETINHO AGORA 
COM O MELHOR PREÇO!!!

PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: 
PICANHA + PORÇÃO DE LINGUIÇA
DE R$ 119,OO POR R$ 89,00!!!!

PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: 

DE SEGUNDA A SEXTA,

QUALQUER ESPETINHO

A R$ 5,OO/CADA

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

TEMOS BUFFET DE CHURRASCO

Em janeiro desse ano, a 
Prefeitura Regional de Vila 
Mariana fez uma grande 
operação de limpeza no 
Largo Ana Rosa e o jornal 
SP Zona Sul perguntou: há 
solução para manter o lo-
cal limpo, seguro e bonito? 
As operações de limpeza 
continuam - a Rua Domin-
gos de Morais recebe var-
rição duas vezes por dia 
e ações de zeladoria no 
Largo, com recolhimento 
de entulho, bagulhos e 
lixo, duas vezes por se-
mana. Ainda assim, mora-
dores e trabalhadores da 
Vila Mariana continuam a 
reclamar da sujeira e ocu-
pação do Largo. Mas, será 
que a população também 
tem sua responsabilidade? 
Ao lado, uma foto do Lar-
go em 1956, há 62 anos, 
portanto, quando sequer 
havia ali estação de me-
trô e o comércio ainda 
era incipiente.  P����� 6

Informações 
sobre anúncios?

9 8216-2837

Foto: Folhapress/1956

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

Plaza Sul Shopping vai 
ser inaugurado dia 22

Há um ano, o Plaza Sul 
vem sendo totalmente re-
paginado. O centro comer-
cial ganhou novo mobiliá-
rio, novas lojas e marcas, 
a praça de alimentação 
está completamente re-
novada, assim como esta-
cionamentos, banheiros, 
espaço família e outras 

áreas comuns. Na próxi-
ma semana, as novidades 
serão totalmente conhe-
cidas pela clientela, com a 
entrega final do projeto, 
que também ganhará o 
Parque do Plaza, um local 
que recria e reinterpreta 
condições existentes em 
jardins públicos.  P����� 5



Sr. Empresário,
Conheça a Ameplan Saúde!

Hospital Infantil e Maternidade Vida’s
- Pronto Socorro Infantil e Maternidade

- UTI Pediátrica e Neo Natal
- Centro Cirúrgico e Obstétrico

- Exames Diagnósticos complementares Hospital Vida’s Alta Complexidade
- Pronto Socorro Adulto e Ortopédico

- UTI Adulto e Coronariana
- Centro Cirúrgico, Hemodinâmica
e Centro Avançado de Oncologia

- Tomografia e Ressonância Magnética

Ambulatório de Especialidades
- Consultas com hora marcada nas mais variadas

especialidades médicas clínicas e cirúrgicas

Tel.: 3321-9744 - WhatsApp: 99849-3547

E mais: Plano Odontológico sem carência.
Descontos na Drogaria São Paulo e Drogasil.

Ampla Rede Credenciada.

Empresa especializada da sua região,
 para cuidar da saúde da sua equipe.

•BELEZA

Salão moderno na Praça da Árvore
celebra dois anos “mudando cabeças”

Crise? Que crise? Para as pro-
fi ssionais Michelle Ceródio e Ro-
semary Inoki, a crise econômica 
foi apenas mais um dos desafi os 
enfrentados no momento em 
que decidiram abrir seu próprio 
salão de beleza. Com experiên-
cia de mais de 10 anos cada uma 
delas em grandes e tradicionais 
salões da cidade, as cabeleirei-
ras resolveram empreender 
e, essa semana, a Cut&Color 
celebrou dois anos de sucesso. 

“Se, por um lado, o mo-
mento econômico do país era 
desfavorável, por outro abria a 
oportunidade para mostrarmos 
que era possível fazer diferente, 
criar um ambiente onde a técni-
ca se aliava ao alto astral”, diz 
Michelle. 

“Além disso, sabemos da im-
portância de investir no visual, 
seja para conquistar um novo 
emprego, seja para enfrentar 
uma fase difícil na vida, impon-
do aquela vontade de mudar, 
de seguir adiante”, completa 
Rosemary Inoki. 

Nesses dois anos, elas já 
mexeram na decoração do sa-
lão, que mantém aquela “vibe” 
arrojada em estilo industrial-
-moderno-chique. Também 
investiram em produtos, téc-
nicas, mantiveram-se atentas 
às tendências mundiais em 
cortes, coloração, tratamentos. 
“Nossas clientes são exigentes 
e querem sempre novidades. E  
a gente acha isso muito bom”, 
avalia Rose.

A dupla de profissionais 
acredita que não há muito se-
gredo para manter um salão 
sempre movimentado como a 
Cut&Color. 

“Mesmo as clientes mais 
ousadas, que estão sempre em 
busca de um visual diferente, 
um corte assimétrico, uma co-
loração totalmente diferente, 

são pessoas que buscam ouvir 
a voz de profissionais experien-
tes para garantir procedimen-
tos que não vão colocar em 
risco a saúde dos cabelos nem 
comprometer a aparência de 
ninguém”, confirma Michelle 
Ceródio.

O sucesso sempre vai de-
pender, na verdade, dos bons 
resultados. A escola Soho, com 
especialização em coloração, 
penteados, cortes modernos 
realmente parece ter agra-
dado em cheio às clientes da 
Cut&Color, que fica pertinho 
da estação Praça da Árvore do 
metrô. A maquiagem é outro 
forte dos serviços.

O espírito descolado e mo-
derno também se mantém nos 
serviços de barbearia: a propos-
ta é oferecer a mesma segu-
rança e diversidade em cortes 
masculinos, barba, coloração.

Outro público forte nesse 
primeiro ano foi de crianças 
e adolescentes, muitos deles 
em busca de cortes inspirados 
em ídolos, outros em mechas 
e cores divertidas que não pre-
judiquem a saúde das jovens 
mechas.

Da depilação à massagem
Aos poucos, as duas profi s-

sionais ainda foram agregando 
serviços para atender à deman-
da da clientela. Além da ampla 
cartela de cores das manicures, 
da depilação com cera e do 
design de sobrancelhas, a Cut& 
Color passou a oferecer tam-
bém massagem anti estresse, 
massagem modeladora, terapia 
Reiki.

A profissional Flaviane Fa-
ria Bruno é a profi ssional que 
faz tratamentos na Cut & Co-
lor como drenagem Linfática, 
drenagem em gestantes, Dre-
nagem para pós-operatório 
(lipoaspiração, varizes, abdomi-
noplastia e outras, que resultam 
na retenção de líquidos), com 
ou sem o aparelho Heccus, con-
forme preferência dos clientes.

Serviço:
A Cut&Color fi ca na Rua Ca-

ramuru, 431 - Saúde, bem perti-
nho da estação Praça da Árvore 
do Metrô. Telefone: 2640-3660. 
Funciona de terça a sábado, das 
9h às 19h. Veja no facebook.
com/cutscolor ou instagram 
@cutscolorh fotos de visuais 
produzidos pelas profi ssionais.
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• Infantil • Fundamental • Médio

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

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

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

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 47

Ações solidárias na escola também 
ensinam sobre empreendedorismo

Quer ver imagens mais antigas do bairro?
Visite: historiadojabaquara.com.br*

Oficialmente, a cidade de 
São Paulo foi fundada em 1554. 
Mas, mais de 300 anos depois, 
em 1872, censo demográfico 
feito na província indicava que a 
cidade tinha cerca de 30 mil ha-
bitantes apenas - esse número 
saltaria para nada menos que 6 
milhões em apenas 100 anos. E 
40 anos depois, nos anos 2000, 
o número teria praticamente 
dobrado para 12 milhões. Assim, 
é possível dizer que a metrópole 
realmente só começou a tomar 
as formas e porte da atualidade 
a partir da década de 1920 e 
com mais impacto a partir da 
década de 1930, com ondas de 
imigração e a urbanização do 
país, com milhares deixando os 
campos e buscando as cidades.

O levantamento regional, 
pelo IBGE, só começaria a ser 
feito em 1950, quando o Ja-
baquara apresentava 28.854 
habitantes. Dez anos depois, 
o número já havia pulado para 
mais de 70 mil pessoas no bair-
ro e, em 1970, havia dobrado: 
140 mil. 

Com o crescimento, veio o 
progresso: chácaras, pequenas 
indústrias, granjas e olarias 
deram lugar a pequenos co-
mércios, escritórios, consultó-
rios, clínicas. Também evoluía 
a infraestrutura pública, com 
saneamento básico, iluminação, 
transporte público, avenidas e 
equipamentos de saúde, lazer, 
cultura no bairro.

“A Escola Nossa Senhora 
das Graças surgiu nessa década 
em que não havia nem 30 mil 
pessoas em todo o Jabaquara, 
o bairro da Cidade Vargas es-
tava ainda sendo construído. A 
Escola não apenas testemunhou 

o crescimento demográfico, 
como também viu aumentar na 
mesma velocidade seu número 
de alunos”, relembra dona Lucy 
Nieman, de 83 anos, fundadora 
da Escola .

E esse crescimento - da es-
cola e da cidade - vem com 
responsabilidades. “Sempre 
tivemos que investir. Não só em 
novas tecnologias, mas também 
em metodologia de ensino”, 
diz a fi lha de dona Lucy, Eliane 
Kattur Nieman Mello, diretora 
pedagógica. 

Paralelamente, a escola pro-
curou aliar esse ritmo intenso 
com conceitos que considera, 
até hoje, valorosos: solidarie-
dade, humanidade, respeito 
ao próximo e amizade. Assim, 
há 60 anos, são desenvolvidos 
na escola eventos e ações com 
participação de alunos e suas 
famílias para estimular a prática 
de cidadania por meio de proje-
tos solidários e comunitários.

“Se no passado, a união da 

comunidade se dava em festas 
juninas organizadas e celebra-
das de forma comunitária e 
conjunta, ao longo dos anos 
fomos avançando”, diz Márcia 
Nieman, assistente de direção. 
“Ao longo do ano, turmas de 
todas as séries participam de 
diferentes projetos sociais e 
educativos, que extrapolam os 
muros da escola”, conta. As gin-
canas que arrecadam doações 
de alimentos não perecíveis e 
a Feira Cultural que reúne di-
versas ações solidárias são os 
maiores exemplos nesse sen-
tido. E sempre vêm com uma 
ação pedagógica intrínseca.    
“Usamos a metodologia OPEE 
– Orientação Profi ssional, Empre-
endedorismo e Empregabilidade. 
O principal objetivo é possibilitar 
um aprendizado sobre vida fi-
nanceira, mercado de trabalho e 
solidariedade, 
de forma con-
junta”, explica 
Márcia.

Nos anos 1950, população do Jabaquara era inferior a 30 mil 
pessoas. Cidade cresceu, desafi os de sustentabilidade também

Saúde e Estética

Cuidadores Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

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

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

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

4113-1838
9.9543-4748

CUIDADORES
DE IDOSOS

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

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repouso

OdontologiaPodologia

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

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO LASER TERAPÊUTICO

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

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

3926-4064 - 97304-4064ANTES DEPOIS

PALMILHAS POSTURAIS SOB 
MEDIDAS: MANUAIS E TECNOLOGIA 3D

ANTES DEPOIS

GERANDO  CONFORTO

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

3926-4064      97304-40643926-4064      97304-4064

Pé diabético - Unhas encravadas  
Micoses- Calos e Calosidades

 Correção de Unhas
Pés ressecados

Rachaduras - Frieiras 
Laserterapia

PODOLOGIA FAÇA 5 E PAGUE 4

REFLEXOLOGIA FAÇA 4 E
PAGUE 3

Informações 
sobre anúncios?

9 8216-2837
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•GASTRONOMIA

Outback oferece menu especial: 
“Encontro dos Favoritos”

O Outback Steakhouse 
preparou o maior encontro 
de todos os tempos. A partir 
agosto até fi nal de setembro, 
o restaurante de temática 
australiana apresenta aos 
seus clientes o Encontro dos 
Favoritos, menu especial 
que traz grandes novidades 
criadas a partir da união dos 
pratos mais amados da mar-
ca. Só para ter uma ideia, em 
2017 um dos restaurantes da 
rede vendeu aproximada-
mente 143 mil litros de cho-
pe, 29 toneladas da Bloomin’ 
Onion® - a famosa cebola - e 
cerca de 95 toneladas de cos-
tela – insumo que dá origem 
à Ribs On The Barbie.

São três configurações 
inéditas –um prato principal, 
um aperitivo e um milk shake 
- que prometem oferecer aos 
apaixonados pelos ícones da 
rede uma experiência única, 
repleta dos sabores caracte-
rísticos do restaurante.

O Big Five Boomerang (R$ 
65), novidade que chega para 
sanar a dúvida sobre qual 
aperitivo favorito escolher. 
Pela primeira vez, os clientes 
podem aproveitar os 5 prin-
cipais aperitivos da marca 
juntos: a Kookaburra Wings® 
(sobreasas de frango empa-
nadas), Aussie Cheese Fries® 
(batatas fritas cobertas com 
mix de queijos e bacon), Billy 
Ribs (costelinhas de porco ao 
molho billabong), Firecracker 
Shrimp (camarões empana-
dos envoltos em molho ex-
clusivo) e pétalas de cebola 
gigante Bloomin’ Onion®. 
Servidos em um boomerang 

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

Um bar repleto de 
sabor e alto astral 

 

☑ Música ao vivo de quinta 

a sábado, a partir das 20h

☑ Feijoada no almoço, aos 

sábados

☑ Paella no almoço, 

aos domingos

☑ Risotos, carnes 

grelhadas, escondidinho

☑ Espetinhos diversos

☑ Porções variadas: 

lula e camarão, linguiça, 

acepipes, pastéis, bolinhos

empadas feitas na hora

♪♫►

Um bar repleto de 
sabor e alto astral 

NOVA PORÇÃO
CAMARÕES GIGANTES!!!

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas)

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317

Saúde - F: 4508-3606

@alessandra_tonisi
/ateliealessandratonisi  

Aqueça o inverno

gigante, característico da 
Austrália, os aperitivos fa-
mosos são acompanhados de 
molhos Bloom e Blue Cheese, 
e são ideais para comparti-
lhar entre amigos.

Como prato principal, a 
marca apresenta uma deli-
ciosa união da tradicional 
Ribs com a Bloomin’ Onion. 
Chamada Royal Bloomin’ Ribs 
(R$ 67), a novidade é crocan-
te e surpreendente. Nesta 
nova versão, a costela de por-
co é desossada e empanada 
no mesmo mix de temperos 
do famoso aperitivo. O prato 
ganha ainda pétalas da cebo-
la gigante dourada, bacon e 
os molhos Cheese Ranch e 
Barbecue. A delícia vem com 
um acompanhamento e a es-
colha certa são as crocantes 
batatas fritas.

A famosa sobremesa com 
brownie de chocolate da 
casa ganha uma magnífica 
versão no Encontro dos Fa-
voritos: Rock Thunder Shake 
(R$ 32,50), um delicioso mi-
lkshake de chocolate com 
creme de avelã, crumble de 
biscoito e o clássico brownie 
do Chocolate Thunder from 

Down Under® no topo com 
chantilly. Imperdível.

O Encontro dos Favoritos 
do Outback acontece por 
tempo limitado .

A rede
A rede Outback Steakhou-

se possui 92 restaurantes no 
Brasil, está presente em 38 
cidades, 14 Estados brasi-
leiros e Distrito Federal. No 
mundo está em 22 países en-
tre Américas, Ásia e Oceania. 
O primeiro restaurante no 
país foi inaugurado na Barra 
da Tijuca, no Rio de Janeiro, 
em 1997. Com seus cortes de 
carne especiais e aperitivos 
icônicos como a Bloomin’ 
Onion®, o Outback caiu no 
gosto do brasileiro graças à 
qualidade, fartura e sabor 
marcante da culinária ofere-
cida somados à descontração 
no atendimento e as instala-
ções aconchegantes.

Há um Outback Steakhou-
se no Plaza Sul Shopping, 
no Piso . O Plaza Sul fi ca na 
Praça Leonor Kauppa, x/n 
- Jardim da Saúde, junto à 
Avenida Abraão de Moraes. 
O telefone da unidade Out-
back é 5058-3485.



Fut-Encontro relembra conquista do 
tricampeonato brasileiro pelo SPFC

O próximo debate do Fut-Encontro vai relembrar o feito do SPFC, 10 
anos após o inédito tricampeonato brasileiro. O Fut-Encontro no Shop-
ping Plaza Sul reunirá convidados especiais, que viveram a glória, dentro 
e fora de campo, entre 2006 e 2008. A seleção está escalada com: Junior, 
ex-lateral esquerdo de São Paulo, Palmeiras e da seleção brasileira penta-
campeã; Doutor Sanchez, médico do clube; Nasi, vocalista do Ira!; Eduardo 
Affonso, repórter da Espn Brasil; e o jornalista do Trivela e mediador, Felipe 
Lobo. O Debate “Soberania: 10 anos do tri brasileiro do SPFC” acontece 
terça, 21, a partir das 19h. Em frente à C&A – P0. Atividade gratuita.
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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

Revitalizado, Plaza Sul 
Shopping inaugura dia 22

Plaza Sul Shopping apresenta 
novo logo e identidade visual

Novas lojas 
ampliam diversidade

O bairro da Saúde receberá 
na próxima semana um Plaza 
Sul Shopping totalmente repagi-
nado. As obras que começaram 
em agosto de 2017 receberam 
os últimos acabamentos para a 
grande inauguração no dia 22 de 
agosto. O investimento na obra é 
de R$ 28 milhões. “A renovação 
do  Plaza Sul está alinhada com 
as tendências e pretende colocar 
o empreendimento em um novo 
patamar de relevância para o 
mercado de São Paulo”, afirma  
Fabio Segura, superintendente 
do shopping. Entre as mudanças 
que começaram a ser percebi-
das já no início das obras estão 
a troca de pisos e a pintura da 
fachada das lojas. 

O empreendimento também 
recebeu novo mobiliário. Com 
design moderno e desenhado 
exclusivamente para o uso no 
shopping, os novos móveis che-
garam ao centro de compras com 
o objetivo de proporcionar aos 
clientes mais conforto e comodi-
dade durante as compras.

“Queremos acomodar e ofere-
cer o que há de melhor no mer-
cado, trazendo o aconchego do 
lar dos nossos clientes para dentro 
do  empreendimento”, explica 
Segura. O espaço também já está 
recebendo lounges, conhecidos 
como áreas de descanso que con-
tam com mesas, sofás, cadeiras 
estofadas e puffs. Para compor 
esse cenário, o shopping recebeu, 
ainda, nova iluminação.

Para os pequenos, papais e 
mamães sentirem-se mais con-
fortáveis durante a visita ao 
shopping, o Espaço Família foi 
totalmente reformado. A área 
exclusiva conta com 70 metros 
quadrados e é separada por 
ambientes, com fraldário, recep-

Com investimento de R$ 28 milhões, o empreendimento está de cara nova

A chegada das marcas 
Swarovski e Sestini 

é novidade no
empreendimento

O Plaza Sul Shopping não 
para de investir para trazer 
ainda mais novidades aos seus 
clientes. As lojas da Swa-
rovski, principal fabricante 
mundial de cristais lapidados, 
e da Sestini, marca de malas, 
mochilas e acessórios, são as 
recém-chegadas ao empreen-
dimento.

Além destas marcas, os  
consumidores contam com 
outras opções inauguradas 
recentementes como Piticas e 
Bubble Kill.

Localizada no P1, a loja da 
Swarovski apresentará aos 
clientes sua linha completa 
com joias de cristal, acessórios 
de moda, decoração e presen-
tes. Já para os visitantes que 
procuram bolsas, mochilas e 
artigos para viagens, escolares 
e acessórios, a loja da Sestini,  
localizada no P0, oferece todo 
um mix de produtos das linhas 
infantil, jovem, viagem e exe-
cutiva, além de alinhar quali-
dade com custo-benefício. 

“Estamos muito felizes com 
as conquistas de 2018. A 
renovação do Plaza Sul está 
alinhada com as novas ten-
dências e, por isso, trouxemos 
diversas marcas que reforçam 
nosso mix em todos segmen-
tos. Temos o objetivo de aten-
der cada vez mais às necessi-
dades e expectativas do nosso 
público”, afirma Fabio Segura, 
Superintendente do Plaza Sul 
Shopping.

E tem muito mais novidades 
chegando por aí. A loja Piti-
cas é ponto certo para quem 
busca novos estilos de cami-
setas. Focada em estampas, 
a marca busca fazer com que 

seus clientes encontrem pro-
dutos que transpareçam a sua 
personalidade de acordo com 
os seus gostos. Blusas com 
estampas de games, animes, 
filmes, séries, bandas e de-
senhos são só algumas das 
opções que podem ser encon-
tradas no espaço, no P2.

Já a franquia Bubble Kill, 
conhecida por preparar bebi-
das normalmente à base de 
chá com bolhas comestíveis 
aromatizadas, agora chegou 
no Plaza Sul, ocupando um 
quiosque no P2. As bebidas 
oferecidas contêm bolinhas 
no fundo, feitas com alga 
marinha e recheadas com 
néctar de frutas, que mistu-
radas ao chá dão um toque 
divertido e, em contato com a 
boca, estouram liberando seu 
sabor.

Plaza Sul 
Shopping 
lança o seu 
novo logotipo 
e posiciona-

mento de marca. A partir de 
agora, o empreendimento 
utiliza sua nova identida-
de para comunicar que se 
reinventou e passou por um 
processo de reposiciona-
mento e revitalização para 
atender às necessidades do 
seu público. 

Entre todas as novidades, 
o Plaza Sul Shopping quer 
se fortalecer ainda mais 
como o terceiro lugar na 

vida de seus consumidores 
e da comunidade, junto 
da casa e do trabalho das 
pessoas. Para se tornar mais 
presente, o empreendimen-
to decidiu mudar visual-
mente.

O logotipo propõe uma 
nova interpretação para 
as iniciais do Plaza Sul. A 
junção do “P” de Plaza e do 
“S” de Sul formam um co-
ração, e as letras invertidas 
mostram as iniciais da cida-
de de São Paulo. Com isso, 
o shopping quer se tornar 
um grande polo de encon-
tro entre pessoas, marcas e 

serviços, valorizando ainda 
mais a experiência do clien-
te com espaços para convi-
vência e conveniência.

“Dinâmico, moderno e 
simples, o novo logo do 
Plaza Sul expressa de for-
ma clara que o shopping 
mudou e que quer se apro-
ximar ainda mais das pes-
soas. Nosso foco está no 
shopping do futuro, por 
isso realizamos mudanças 
internas e externas para nos 
adequar à demanda dos 
nossos clientes”, afirma Fa-
bio Segura, Superintendente 
do Plaza Sul Shopping.

ção, espaço para amamentação, 
microondas para aquecimento 
das papinhas, trocadores, em-
préstimos de carrinhos, banheiros 
adultos e infantis. 

“Estamos pensando com 
muita atenção em todas as áreas 
de  bem-estar e lazer do  Sho-
pping Plaza Sul. Acomodá-los 
ainda melhor e oferecer expe-
riências que estejam adequadas 
aos frequentadores fazem parte 
da estratégia de revitalização do 
empreendimento”, complementa 
o superintendente.

Com a revitalização, o Sho-
pping ganhou um novo espaço, 

o Parque do Plaza, um local que 
recria e reinterpreta condições 
existentes em jardins públicos, e 
convida os clientes para brincar, 
ler, estudar ou descansar com 
segurança e conforto.  

Além disso, a Praça de Ali-
mentação foi totalmente refor-
mada e o empreendimento está 
recebendo um novo mix de lojas 
desde o início da obra. 

Entre as operações  inaugu-
radas estão: Aramis, The Body 
Shop, Superga, Loungerie, Clube 
Morena Rosa, TVZ/My Shoes, 
Mr. Cat, Ana Capri e Mania de 
Churrasco. 

O



•URBANISMO

Zeladoria no Largo Ana Rosa ainda 
gera queixas: quem é responsável? 

•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

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

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

Piso laminado
EUCAFLOOR

R$ 62,90
M2/COLOCADO

Papel de parede 
vinílico em estoque

R$ 79,90
ACIMA DE 3 ROLOS
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Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Den-
tistas com experiência 
na área de Implantes 
Dentários, que tem por 
finalidade ajudar a po-
pulação de nossa cida-
de e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras 
do metrô Santa Cruz). 

Oferecemos a todos 
implantes de alto nível 
e última geração. 

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

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

c/ Rose ou Marcia, para marcarem avaliação

IMPLANTES DENTÁRIOS
EM CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO

•EDUCAÇÃO

SERÁ QUE FALAR INGLÊS EM POUCO 
TEMPO É POSSÍVEL DE VERDADE?

Esse é um desejo de muita gente,  
principalmente de  quem precisa apren-
der rápido  para melhorar sua carreira 
profi ssional, para fazer  negócios, traba-
lhar no exterior,  fazer viajens, intercâm-
bio cultural e outros. 

Muitas pessoas pensam que para 
aprender a FALAR inglês precisa de 
equipamentos sofi sticados, montanhas 
de livros,  ficar decorando palavras e 
mais palavras, dormir em cima dos 
livros, um curso com um nome bonito ou 
coisas assim,  esquecendo da coisa mais 
importante, que é a prática de FALAR, 
FALAR, FALAR INGLÊS. 

A fl uência vem com a prática e vai 
demorar muitos anos, para acontecer, se 
você  praticar   inglês  apenas algumas 
horas  por semana. 

Imagina se nas poucas horas  por 
semana que você se dedica ao inglês,  
faz somente exercícios de gramática 
e não pratica o FALAR, desse jeito  a 
fluência nunca vai acontecer. Se nós, 
quando éramos crianças  tivessemos 
praticado o Português apenas duas horas 
por semana, hoje, ainda não estaríamos 
falando o nosso idioma natal!

A prática é a chave para desenvol-

ver qualquer habilidade, especialmente se 
quiser FALAR Inglês.

Na LITE, os cursos são administrados 
de maneira prática, a gramática é  simples 
e a maior parte  do tempo é usada para 
comunicar e se expressar em inglês. 

No mundo existem milhões de pesso-
as que estão FALANDO INGLÊS como se-
gunda língua e o próximo pode ser você.  

Nossos professores , com  experi-
ência nos Estados Unidos e Inglaterra, 
ajudam os estudantes a desenvolver suas 
habilidades  na conversação.

Você pode experimentar  o  método 
assistindo a uma AULA INTRODUTÓRIA 
GRATUITA e  conhecer como funciona 
o  método exclusivo LITE, que já ajudou 
mais de 50000 pessoas a FALAR  inglês 
,com muito sucesso na Europa e agora 
também no Brasil. 

A Escola LITE fi ca no Bairro Miran-
dópolis, a 600 metros da Estação de 
Metrô da Praça da Árvore, na Av Senador 
Casimiro da Rocha, 833. 

Tel 55895155 ou Wpp 966111945. 
visite nosso site www.liteingles.com.br

•SAÚDE

A Prefeitura Regional de 
Vila Mariana faz limpeza de 
escadarias, recolhimento de 
entulho, bagulhos e lixo, la-
vagem e manutenção do Lar-
go Ana Rosa duas vezes por 
semana: todas as terças e 
quintas-feiras. A varrição do 
corredor comercial - tanto da 
Rua Vergueiro quanto da Rua 
Domingos de Morais, acontece 
até duas vezes ao dia. Ainda 
assim, o Largo permanece 
como um dos principais alvos 
de queixa da população da Vila 
Mariana. Por que?

A resposta não é única ou 
simples, nem aponta para um 
único responsável. É comum, 
por exemplo, que os leitores 
enviem ao jornal São Paulo 
Zona Sul fotos de lixo espalha-
do pelo Largo. Boa parte desse 
lixo, entretando, é fácil perce-
ber, não vem das pessoas em 
situação de rua que ali vivem 
ou permanecem durante a se-
mana, pedindo doações. 

Grandes sacos de lixo são 
depositados pelo comércio 
local em plena luz do dia  - o 
que representa crime ambien-
tal e ação passível de multa. 
Empresas que geram muito 
lixo precisam contratar em-
presas particulares para fazer 
a coleta e, para economizar, 
muitas acabam recorrendo ao 
despejo irregular. “Sabemos 
disso, mas fica muito difícil 
identificar quem são os infra-
tores”, comenta o prefeito 
regional de Vila Mariana, Benê 
Mascarenhas. “Mas, já foram 
lavradas diversas multas para 
tentar combater esse tipo de 
prática que só prejudica a ma-
nutenção da área”.

Moradores de rua
Outra situação de difícil 

solução é a questão do mora-
dor de rua e de famílias que 
passam a semana no Largo - e 
em outros pontos de grande 
circulação na região - em bus-
ca de doações. 

Há vários motivos. O mais 
conhecido é a própria crise 
econômica, que aumentou o 
número de pessoas vivendo 
em vias públicas ou pedintes. 
A Prefeitura faz a limpeza da 
área, mas não pode recolher 
pertences pessoais da po-
pulação em situação de rua. 
“É sempre importante frisar 
que essas pessoas não são 
obrigadas a irem para abrigos 
ou saírem da área pública”, re-
lembra o prefeito regional. Ele 
explica que a Prefeitura pode 

remover itens e materiais que 
impeçam a livre circulação ou 
caracterizem a fixação em 
local público. 

As equipes avisam com an-
tecedência que farão a limpe-
za, quem está no local recolhe 
seus pertences, a limpeza é 
feita e, logo em seguida, esses 
moradores de rua retornam. 

Outro aspecto do proble-
ma é que muitas das doações 
- inclusive grandes objetos 
como sofás, camas e colchões 
- são doados à população em 
situação de rua por moradores 
do próprio bairro. “Dias após 
removermos vários desses 
objetos das ruas, voltamos lá 
e eles já ganharam outros”, 
confirma Benê Mascarenhas.

O problema se repete em 
áreas próximas como o can-
teiro central da Rua Domingos 
de Morais e as áreas verdes na 
Rua Bernardino de Campos, no 
Paraíso. 

Concessão pública
Vale ainda destacar que o 

Governo do Estado tem proje-
to de conceder parte do Largo 
Ana Rosa à iniciativa privada, 
que poderá construir ali um 
edifício, sobre o terminal de 
ônibus. 

As baias e pontos de trans-
porte público deverão ser 
mantidos, mas a concessão 
permite  uma área mínima 
de construção de aproxima-
damente 85 mil metros qua-
drados. 

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

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

REF.: 16.426

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

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
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

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. diferen-
ciado, c/ 3 suítes, 1 máster c/ 
closet, living p/ 4 amb. c/ jacuzi 
e área gourmet, sl. TV, lav, coz. 
planej., dep. p/ emp., gar. p/ 3 
carros - REF.: 16.758

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte 
c/ hidro, wc social, living p/ 2 
amb., cozinha c/ AE, lavandei-
ra, dependência p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, terreno 

5,50 x 20 mts., construção de 
170 m² - REF.: 16.358

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$ 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

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
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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 320 MIL
Reformada, bom acabto., ótima 
localização, c/ 2 dormitórios, 
(1 c/ AE e ar condicionado), 

wc social, sala, cozinha 
americana c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima 

oferta - REF.: 16.935

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

TÉRREA PRÓX. A 
R. BOQUEIRÃO

R$ 475 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

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Vago, terreno 5 x 37 mts., 

constrção 140 m², c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, living, sl. 

jantar, lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, wc p/ empreg., 

amplo quintal, churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 16.889

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Impecável, ótimo acabto., 

ótimo local, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ ar cond., living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, lavanderia c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros 

- REF.: 16.492

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. 
Coberta c/ forno p/ pizza, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.634

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

APTO
CHÁC. INGLESA

R$ 420 MIL
A 900 mts. do Metrô Pça. 

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

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

REF,: 16.681

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim 

de Almeida, área útil de 74 m², 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, quarto e wc p/ empregada, 
garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.774

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótima área útil de 70 m², 

vaga p/ 2 carros, c/ 2 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz. c/ AE, wc p/ 

empregada, ótimo local 
da Rua D. Bernardo Nogueira - 

REF.: 16.869

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 588 MIL
Excelente localização do bairro, 

travessa da Av. Bosque da 
Saúde, próximo a Av. do Cur-
sino, ótimo para construtores, 
terreno plano medindo 10 x 22 

= 220m² - REF.: 16.921

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

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

SOBRADOS NOVOS 
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

AU = 121 m², Construtora 
renomada, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, 2 stes, closet, 
liv. p/ 3 amb. c/ ampla sacada 
gourmet, lav, coz. planej., dep. 
p/ emp.,  gar. 2 carros, depósito, 
lazer completo - REF.: 16.678

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
V. GUMERCINDO

R$ 310 MIL
terreno 170 m², construção 

114 m², vago, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, sala,

cozinha, lavanderia, quintal
c/ churrasq., s/ garagem - 

REF.: 16.688

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 435 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
churrasqueira, s/ garagem, 

ótima localização, bom 
também p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

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

(2) TÉRREAS
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótimo local, a 650 m do Metrô 

A. do Ipiranga, terreno c/ 7 
x 28 m, sendo uma casa  2 
dorm., sala, coz., gar. p/ 2 
carros, e outra c/ 2 dorm., 

sala, coz., wc - REF.: 16.980

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. 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$ 690 MIL
Ótima localização da Rua Dom 

Bernardo Nogueira, terreno 
leve aclive medindo 9,60 x 27 
x 29,90 x 9 mts., totalizando 

256 m², ótimo p/ fins
residenciais ou comerciais - 

REF.: 16.629

SOBRADO COM/ RES
BQ. DA SAÚDE

R$ 390 MIL
Ótima localização da Av. Bq. 

da Saúde, ótimo p/ fins comer-
ciais ou residenciais, terreno 

3,80 x 28 mts., vago, c/ 2 
dorm., wc social, sala, cozinha, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 1 carro 

- REF.: 16.468

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 

acabamento, lazer completo - 
REF.: 16.626

SOBRADO
CIDADE VARGAS

R$ 429 MIL
Próx. ao Centro de Exposições, 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, li-
ving p/ 1 amplo amb., cozinha, 
amplo quintal, wc p/ empreg., 

qto. despejo, garagem p/ 1 
carro - REF.: 15.152

APTO
SAÚDE

R$ 429 MIL
Ótimo local, a 850 mts. do 
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2 
dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacda, cozinha 

planejada, lavanderia, wc p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.994

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

Excelente infraestrutura c/ 
estacionamento, teatro, sl. 

ginástica, lanchonete, restau-
rante, portaria 24 hs., c/ AU = 
34m² e garagem p/ 2 carros 

- REF.: 15.612

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 

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

wc social, living, cozinha, 
lavanderia, amplo quintal 

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 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

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

(2) CASAS
V. GUARANI
R$ 650 MIL

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

lavand., gar. p/ 3 carros, nos 
mais uma casa c/ 2 dorm., 

sala, coz., wc, ótimo p/ renda 
ou 2 famílias - REF.: 16.092

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., constru-
ção 148 m², reformado, bom 

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

cozinha c/ AE, dep. p/ em-
pregada, garagem p/ 2 carros 

- REF.: 16.996

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 740 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suí-
te, wc social, living p/ 2 amb., 
coz. americana planej., lavand. 
c/ wc p/ empreg., ótima área 

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 786 MIL
 Terreno 10 x 30 mts.,

construção de 143 m², ótimo 
local da Rua Francisco Dias, 

c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, li-
ving, coz. c/ AE, amplo quintal, 

jardim, terraço, garagem p/
2 carros - REF.: 16.867

TERRENO
V. GUMERCINDO

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

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

finalidades - REF.: 16.459

APTO
JD. V. MARIANA

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

valor - REF.: 15.746
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“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$ 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

cObERtURA dUPlEx
cOm 5 VAGAS

Só R$ 1100 mIl
Vista panorâmica para 
o parque, 5 vagas de-

marcs, 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$ 280 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

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

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

ótImO SObRAdO
V. GUARAnI - R$ 395 mIl
2 dormitórios, terraço, sala, co-
zinha, lavabo, cozinha, quintal, 
vaga de gar, portão automatico, 
ótima localização. Aceita imóvel 
até R$ 200 mil como parte de 

pagamento.REF.: 06-3669

REFORmAdO bElÍSSImO  
APtO Só R$ 400 mIl 

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

pliada pelo terceiro dormitório, 
sala com sacada, cozinha 

planejada, vaga de gar, muito 
bem localizado. REF.:05-3659

cASA téRREA VIlA 
GUARAnI R$ 510 mIl 

raridade Otima localização, 
2 dormitórios, sala , cozinha, 
qtal, dep. emp, entrada lateral 
e duas vagas de garagem. Próx. 
ao comércio local, excelente 

moradia.  REF.: 08-3683

URGEntE - APtO mEtRO 
JAbAqUARA R$ 260 mIl

2 dormitórios, sala 2 am-
bientes, cozinha, lavanderia 
e vaga de garagem. Otima 
oportunidade para sair do 

aluguel! REF.: 08-3676

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

Edital
Assembleia de Constituição do
INSTITUTO SOLAR SOLUTIONS

ASTEC

Ao dia, 24 de Agosto de 2.018, as 18:00 horas, no endereço Avenida Chucri 
Zaidan, nº1550, sala 1517, bairro Vila São Francisco, CEP 04711-130, 

Município de São Paulo, Estado de São Paulo, será realizada a assembleia de 
constituição da associação denominada de INStItUtO SOLAR SOLUtION, 

tendo como nome fantasia, INStItUtO AStEC, com seguinte pauta:

- modelo de estatuto;
- definir grupo gestor inicial;

- demais assuntos;

São Paulo (SP), 17 de Agosto de 2018
RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 5437-0402

APTO VILA GUARANI
R$ 430 MIL

Rua Maracá, 2 dorms,
1 ste. c/ AE, sala c/ varanda, 

cozinha c/ AE, WC social,
lavand, 2 vagas

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$ 920 MIL - 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. 

CASA TÉRREA
VILA GUARANI R$ 320 MIL

2 dorms, sala, cozinha,

WC, quintal, 1 vaga.

Pereciosa reforma

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.

SALA COMERCIAL EM 
PRÉDIO PRÓx. ULTRAFARMA 

68M2 - R$ 360 MIL
Portaria 24 horas, 2 WC´s, 

cozinha, 1 vaga

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

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

de. Prometer publicar a devoção.  T.O.P.
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Vacinação antirrábica começa dia 20
•PETS

Doenças consideradas erra-
dicadas no passado estão vol-
tando e todo cuidado é pouco. 
Embora a raiva animal seja con-
siderada erradicada da cidade, 
a atenção deve ser constante. 
Na próxima segunda, 20 de 
agosto, começa a campanha 
de vacinação antirrábica, com 
doses gratuitas para animais 
domésticos e postos espalha-
dos por toda a cidade. 

A Campanha se estenderá 
até o dia 2 de setembroe terá 
mais de 1.900 postos – entre 
fi xos e volantes –, que funcio-
narão entre 10h e 16h, para va-
cinar os animais de estimação 
da população. Vale reforçar 
que a imunização anual é a mais 
eficaz e importante medida 
de prevenção e controle da 
doença. Na área da Prefeitura 
Regional Vila Mariana, serão 
disponibilizados 16 postos vo-
lantes nos dias 23, 24 e 30 de 
agosto.

Serão instalados postos 

volantes na Prefeitura Regio-
nal Jabaquara nos dias 23, 24, 
25, 30 e 31 de agosto e no dia 
01 de setembro de 2018, das 
10h às 16h.

O proprietário deverá 
identificar, no comprovante 
de vacinação, os dados do 
animal, como o nome e nº do 
Registro Geral Animal (RGA). 
É importante destacar que so-

mente adultos com condições 
de conter os animais devem 
conduzi-los ao local de vaci-
nação, para evitar possíveis 
transtornos.

O proprietário do animal 
deve se atentar quanto ao 
transporte correto: no caso, 
cães na coleira e guia, e ga-
tos em caixas de transporte 
apropriadas (ou similar), para 

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

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

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2018 (AOS SÁBADOS)

22 DE SETEMBRO DE 2018
- SÁBADO - 

 BARRA BONITA
COM MINI CRUZEIRO
Inclui: ônibus executivo, lanche de bordo, 

mini cruzeiro no Navio San Marino com 
Almoço e Eclusagem a bordo na 

Hidrovia Tietê Paraná. 
Valor: R$ 259,00 à vista, 

por pessoa ou 2 x R$ 134,00

evitar fugas e/ou acidentes.
Todos os animais com mais 

de 3 meses devem ser vaci-
nados, exceto os doentes 
(diarreia, secreção ocular ou 
nasal, falta de apetite, con-
valescentes de cirurgias ou 
outras enfermidades). Para 
cadelas prenhas, apesar de 
não haver contraindicação, a 
orientação é de que o tutor 
busque pela vacina fora da 
campanha, devido ao risco 
no transporte e no manejo. 
Bichos no cio também podem 
causar transtornos nos postos 
volantes; por isso, é indicado 
que se procure por um dos 
postos fi xos de vacinação.

A relação completa de 
postos, com local e data da 
vacinação, pode ser obtida no 
site https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
upload/campanha%20de%20va-
cinacao%20contra%20a%20rai-
va3.pdf ou pelo telefone 156.

Acupuntura nas 
mãos: curso
em setembro

Em 29 de setembro, o Cen- 
tro de Estudos e Pesquisas Ati-
tude de Viver, que conta com 
licença da Koryo Hand Therapy 
Instituto Seoul Korea para mi-
nistrar cursos da técnica Koryo 
Sooji Chim, vai iniciar nova tur-
ma do Curso Acu- puntura nas 
Mãos. O curso terá duração de 
seis meses, no Nível Básico, e 
outros seis meses para o Nível 
Avançado. O CEPAV – Centro 
de Es- tudos e Pesquisa Atitude 
de Viver – fi ca no Largo Ana 
Rosa, 29, conjunto 102, na Vila 
Mariana. Informações pelo 
telefone 5083-8535. 

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no sábado, dia 07 de 
julho, Operação  Cata Bagulho 
na região da Vila Mariana. As 
equipes percorrerão as ruas 
contidas no Hexágono: Av. 
Dr. Ricardo Jafet, Rua Do-
mingos de Morais, Rua Luís 
Góis, Av. Pref. Fabio Prado, 
Rua Francisco Cruz, Av. Prof. 
Noé de Azevedo. É possível 
colocar na calçada, para cole-
ta, materiais inservíveis como 
móveis velhos, eletrodomés-
ticos, madeiras e metal sejam 
depositados em vias públicas, 
córregos e terrenos baldios. 
Os materiais inservíveis de-
vem ser colocados na frente 
da residência antes das 7h do 
dia da ação. Não é permitido 
deixar o material na rua na 
noite anterior.

Grupo familiar 
Al-Anon das Rosas

O Grupo AL-ANON Das 
Ro- sas é uma associação de 
pes- soas que foram afeta-
das pela maneira de beber 
de um fami- liar, amigo ou 
companheiro de trabalho. 
Para ajudar essas pessoas, o 
grupo tem reuniões todas as 
terças, das 15h às 17h, na Praça 
SantaRita de Cássia, 133 - Praça 
da Árvore. Tel: 3228- 7425; site: 
www.al-anon.org.br

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, 07 de ju-
lho, a partir das 7h, Cata Bagu-
lho na região do Jabaquara. As 
equipes  percorrerão diversas 
vias dos bairros Vila Campes-
tre e Vila Parque Jabaquara. 
O morador pode consultar os 
dias em que o cata-bagulho irá 
passar em  seu endereço pelo 
site: https://goo.gl/B7myN9. 
O material deve ser colocado 
pela manhã (antes das 7h).)

•ACONTECE


