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Museu do Ipiranga também corre risco?

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM Página 3 - História do bairro - Parte XL

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: escola promove 
Feira Cultural há 30 anos

Risoto de frutos do mar, 
bacalhau, salmão, camarões: 
região tem feriado saboroso

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

Em 2013, o Museu Paulista da 

USP, mais conhecido como Museu 

do Ipiranga, foi fechado às vésperas 

da celebração do Dia da Indepen-

dência, data em que mais recebe 

visitantes. Até agora, as reformas 

sequer começaram, mas a USP 

informa que o projeto vencedor 

já foi defi nido (imagem ao lado) e 

prevê acesso pelo subsolo, total 

acessibilidade e segurança. As obras 

devem ter início só no primeiro 

semestre do ano que vem e devem 

ser concluídas na celebração do 

bicentenário, em 2022.   P����� 8

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.

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

MARCIA
CALEGARI

CRP 4404

CALEGARICALEGARI
 PSICÓLOGA

 ATENDIMENTO
EM DOMICÍLIO
Tel.: 99934-6599

Imagem: Divulgação H+F Arquitetos

Parque Modernista é alvo de ação do MP
O Parque Modernista, que abriga a primeira casa dopaís construída em estilo Modernis-

ta, há mais de um século, na Vila Mariana. deve voltar a ser administrado pelo Governo do 

Estado. Enquanto isso não acontece, a vizinhança reclama do abandono e procurou apoio 

no Ministério Público do Meio Ambiente, que abriu ação para apurar o caso   P����� 4



N  os primeiros seis me-
ses desse ano, a popu-
lação total do planeta 

consumiu o equivalente à ca-
pacidade de regeneração que 
a natureza teria para um ano. 
A estimativa é calculada desde 
1970 pela Global Footprint 
Network, uma organização 
não governamental de pes-
quisa de recursos naturais e 
mudanças climáticas. 

Isso signi� ca que, na média 
mundial, cada um de nós es-
tará consumindo além da ca-
pacidade que o planeta tem de 
se regenerar. É possível mudar 
essa realidade? Economizar 
água, energia e respeitar a 
natureza, consumindo recur-
sos com cautela, são atitudes 
indispensáveis e a geração de 
resíduos sólidos pode ensinar 
muito sobre os excessos da 
humanidade. 

Em 2014, o Núcleo de Edu-
cação Ambiental da Univer-
sidade Federal de Santa Ca-

tarina implantou um projeto 
piloto de “Lixo Zero”. Escolas 
foram desafiadas a, durante 
uma semana, não gerar nada 
de lixo. A experiência trouxe 
ensinamentos que, em última 
instância, apontam que redu-
zir resíduos sólidos representa 
dar mais oportunidade para a 
natureza se regenerar.

Que tal tentar seguir as 
dicas e, durante uma semana, 
não produzir nenhum - ou 
quase nenhum - resíduo? O 
desafio pode, além de tudo, 
resultar em economia domés-
tica, com redução de custos na 
vida da família.  

Descartáveis 
Uma das primeiras medi-

das adotadas pelo projeto - e 
que hoje é adotada por várias 
escolas municipais que parti-
cipam do projeto - indicam a 
necessidade de mudar a cultu-
ra dos descartáveis.

Em especial em espaços de 
uso coletivo como escolas, es-

critórios e comércio em geral, 
os copos descartáveis, mexe-
dores de café, canudos repre-
sentam um volume imenso. 

Ainda que fossem encami-
nhados todos à reciclagem, 
dificilmente haveria capaci-
dade para absorver toda essa 
geração. Vale também desta-
car que o plástico é derivado 
do petróleo: o plástico, que 
também está em sacolinhas, 
sacos de lixo e embalagens. 
Sem falar que a reciclagem 
também usa energia e água.

O ponto de partida foi in-
terromper o uso de copinhos 
de água, que acabou desen-
cadeando uma série de ações 
similares positivas.

Em casa, evite descartáveis 
e tente reaproveitar embala-
gens para guardar outros pro-
dutos, transforme caixinhas 
em brinquedos para crianças, 
jornais e revistas já lidos em 
saquinhos para lixeiras.

No escritório, use canecas e 

colheres laváveis.

Alimentos naturais
Reduzir o uso de descartá-

veis desperta inclusive o inte-
resse por diminuir também o 
uso de alimentos industriali-
zados e embalados desneces-
sariamente. 

Para reduzir a quantidade 
de lixo produzida em sua casa, 
evite as bandejas de isopor, as 
caixinhas com mamão, invista 
nos produtos a granel e na 
compra com saquinhos de 
papel ou reutilizáveis.

Para tentar implantar o 
projeto “Lixo Zero” em sua 
casa, além de usar mais ali-
mentos naturais como frutas, 
verduras, e legumes, reapro-
veite cascas, sementes e talos 
em receitas e evite o desper-
dício. Cozinhe apenas o que 
será consumido no dia ou 
transforme sobras em novos 
pratos.

Sobras de alimentos sem 
tempero ou de folhagens e 

galhos dos serviços de jardi-
nagem podem ser levados a 
hortas comunitárias, onde são 
transformados em adubos. 

Ações coletivas
Em casa, converse com a fa-

mília. Na escola ou no escritó-
rio, com os colegas. É preciso 
engajar todos os envolvidos 
em um projeto. 

Na ação piloto desenvol-
vida pela Universidade Santa 
Catarina, o pontapé inicial foi 
uma gincana entre os alunos. 
Que tal convidar as pesso-
as que dividem os mesmos 
espaços para acompanhar a 
geração de lixo, ajudar a se-
parar os recicláveis, veri� car 
a quantidade de alimentos 
que está sendo jogada fora ou 
desperdiçada em cada prato 
ao � nal de uma refeição...

É fundamental também 
ensinar a todos a data em que 
a coleta regular e a coleta se-
letiva passam pelo local. Para 
conferir a data em que o ser-

viço é prestado, visite: www.
ecourbis.combr/ecoleta.aspx.

Convide todos, ainda, a su-
gerir novas formas de reduzir 
a quantidade de lixo gerada 
no ambiente, trazer receitas 
criativas, contribuir nas tare-
fas de limpeza e culinária. A 
divisão de responsabilidades 
e alternância de tarefas cons-
cientiza e promove novos 
pontos de vista entre todos os 
colaboradores ou integrantes 
da família.

Pegada ecológica
Outra maneira de mudar 

a atitude pessoal ou coletiva 
é conferir qual sua “pegada 
ecológica”, ou seja, qual a pres-
são que cada um de nós faz no 
meio ambiente, consumindo, 
gerando lixo, gastando água 
e energia.  

O cálculo pode ser feito 
gratuita e livremente no site 
pegadaecologica.org.br, man-
tido com os critérios da Glo-
bal Footprint Network (GFN).

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

É possível reduzir o lixo a zero?

PASSEIOSDESCARTE

TVs de tubo e lâmpadas: difícil descarte exige cuidado
Fotos: Pixabay

Bem no coração da Vila Ma-
riana, está localizado um dos 
museus brasileiros com maior 
acervo e que merece ser visita-
do por quem valoriza a cultura. 

O Museu de Arte Contem-
porânea da USP (MAC USP) 
desenvolve atividades voltadas 
a famílias, inclusive com crian-
ças, conta com restaurante e 
bar e oferece ainda uma linda 
vista do Ibirapuera e de toda 
zona sul paulistana a partir de 
seu terraço no oitavo andar.

Instalado em um complexo 
arquitetônico criado nos anos 
1950 pelo arquiteto Oscar Nie-
meyer e equipe, tem mais de 10 
mil obras em seu acervo, um 

dos mais ricos da América La-
tina. São pinturas, gravuras, tri-
dimensionais, fotogra� as, arte 
conceitual, objetos e instalações. 
Entre eles, obras de Amedeo 
Modigliani, Pablo Picasso, Joan 
Miró, Wassily Kandinsky, Tar-
sila do Amaral, Anita Malfatti, 
Emiliano Di Cavalcanti, Alfredo 
Volpi, Lygia Clark além de uma 
famosa coleção de arte italiana 
do começo do século XX.

E é possível chegar até ele 
sem usar o carro. Nas estações 
Vila Mariana e Ana Rosa, passa 
a linha 709A-10, direção E.T. 
Água Espraiada, que para em 
frente ao Mac Usp (antiga sede 
do Detran SP).

Ninguém questiona os bene-
fícios dos avanços tecnológicos e 
da ciência, a praticidade de itens 
eletrônicos e outras invenções 
dos tempos modernos. No en-
tanto, alguns itens precisam de 
especial cuidado tanto na hora 
de comprar quanto no momento 
de descartar. 

Nas dezenas de Ecopontos 
espalhados pela cidade, por 
exemplo, são aceitos restos de 
construção, materiais reciclá-
veis, móveis velhos, sobras de 
jardinagem, mas não são aceitos 
outros itens, que igualmente 
devem ter destino correto, em 
geral pelos próprios fabricantes.

Entre eles, estão os objetos 
considerados “lixo eletrônico” 
e lâmpadas. 

Um dos grandes desafios 
atuais está relacionado às tvs de 
tubo. Elas não detêm tecnologia 
moderna para receber o sinal 
digital e precisam de adaptado-
res. Mas, no momento em que 
apresentam defeitos, o conserto 
não é mais vantajoso para o 
consumidor, que acaba optando 
por substituí-la. 

O que fazer nesse momento? 
São poucos os endereços que re-
cebem os aparelhos de modelos 
antigos de televisores. 

O consumidor pode buscar 
informações com o próprio 
fabricante ou levá-las aos  par-
ques onde a Prefeitura instalou 
pontos de coleta de lixo eletrô-
nico. Vários estão em parques: 
Ibirapuera, da Independência, 
Lina e Paulo Raia, do Cordeiro.  
A lista pode ser encontrada em: 
www.capital.sp.gov.br/noticia/
prefeitura-de-sp-inaugura-pon-
to-publico-de-coleta-de-lixo-
-eletronico.

Outro problema moderno 
é o descarte de lâmpadas � uo-

rescentes. Embora tenham tido 
sua venda estimulada por serem 
mais econômicas, as lâmpadas 
contêm chumbo e mercúrio em 
sua composição, que causam da-
nos ambientais e riscos à saúde 
dos seres vivos.  

O descarte e descontamina-
ção é de responsabilidade dos 
fabricantes, com participação 
do comércio como ponto de en-
trega das lâmpadas queimadas, 

mas muitos revendedores não 
recebem as unidades usadas. 

As lojas da Rede Leroy Mer-
lin são uma das opções para 
quem precisa descartar. 

O site e-cycle também oferece 
lista de endereços, tanto para os 
televisores de tubo quanto para 
lâmpadas e inúmeros outros 
itens, sempre nas proximidades 
do CEP indicado pelo internau-
ta. Veja mais em ecycle.com.br.

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página 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 educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br. 35 cm
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Leve a família ao Museu 
de Arte Contemporânea

Divulgação MAC/USP
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DURANTE UMA SEMANA, TENTE REDUZIR AO MÁXIMO A 
QUANTIDADE DE LIXO GERADA EM CASA E NO ESCRITÓRIO, 
INVESTINDO EM ELIMINAR DESCARTÁVEIS, POR EXEMPLO.
 A EXPERIÊNCIA ENSINA ATÉ SOBRE ECONOMIA DOMÉSTICA
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Saúde e Estética

Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

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

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

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

4113-1838
9.9543-4748

CUIDADORES
DE IDOSOS

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

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repouso Odontologia

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua  Lu ís  Gó is ,  832  -   (11 )  5071- 3062  
 

C l ín ic o  Ger al  

Pr ó t ese  Den t ár ia  

Or t o do n t ia  E stét i ca  

Implan todont i a  

reforteodontologia.com.br

/re for teodont o l og i a

S O R R I A  C O M  S E G U R A N Ç A  E
E L E V E  S U A  A U T O E S T I M A

A G E N D E  S U A  A V A L I A Ç Ã O !

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 50

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

Estudantes retratam mudanças no 
planeta nas últimas seis décadas

A Feira Cultural já acontece há 30 anos, aliando o 
conhecimento teórico a projetos práticos que permi-

tem visão contemporânea e crítica da sociedade. Esse 
ano, ainda houve homenagem aos 60 anos da escola 

Talvez o principal desafio 
da educação moderna seja 
conseguir aliar conhecimento 
prático e visão crítica e cidadã 
entre seus alunos a um con-
teúdo disciplinar robusto que 
permita enfrentar vestibulares 
e outros exames admissionais 
de faculdades. 

Na Cidade Vargas, estudan-
tes mostraram que, além de 
possível, essa mescla entre te-
oria e prática torna o processo 
de aprendizagem mais interes-
sante e prazeroso. “É na Feira 
Cultural que os pais, os alunos 
e toda comunidade podem per-
ceber o resultado do trabalho 
de todo o ano letivo”, resume 
Eliane Kattur Nieman Mello, 
diretora pedagógica da Escola 
Nossa Senhora das Graças.

Ali, o evento já está em sua 
trigésima edição, mostrando 
que a ENSG valoriza a interdis-
ciplinaridade e a conciliação de 
conteúdo disciplinar com ativi-
dades práticas há muitos anos. 

Aliás, nessa edição 2018, a 
Feira teve um sabor especial: 
celebrava os 60 anos da Escola, 
que estava com corredores lota-
dos, fi las em cada uma das salas, 
com a comunidade querendo 
compartilhar as descobertas.

Os pequeninos da Educa-
ção Infantil organizaram uma 
mostra em homenagem às seis 
décadas de história da escola, 
reunindo antigos uniformes, fo-
tografi as, documentos e outros 
registros de todas as gerações 
que por ali passaram.

As demais turmas também 
se basearam na linha cronológi-
ca a partir da metade do século 
passado para traçar paralelos 
entre a história do mundo, do 
país e da própria Escola. “As-
pectos da Sociedade no Brasil 
e Mundo de 1958 a 2018” foi o 

tema ofi cial do evento.
Enquanto as turmas do En-

sino Fundamental I retrataram 
em seus projetos aspectos de 
Moda, Música, Lazer e Esporte; 
as sériedas do Fundamental II 
se encarregaram de abordar di-
versos aspectos da Tecnologia 
e das Ciências nos últimos 60 
anos. Já as turmas do Ensino 
Médio se aprofundaram em 
análises sobre Artes e Literatu-
ra no mesmo período. 

Circulando entre os estan-
des e salas, com montagens 
tão complexas que levaram 
um dia inteiro para serem con-
cluídas, os visitantes da Mostra 
puderam se emocionar e se 
aventurar por uma viagem 

no tempo que teve quiz de 
cinema, personagens saltando 
de livros fi ccionais, resgate de 
momentos do Teatro brasilei-
ro durante a ditadura militar, 
além de se divertir e se emo-
cionar com um tour de estilos 
de dança e música por vários 
países ou um palco que reunia 
ícones da música - com alunos 
representando de Elvis Presley 
a Ed Sheeran, passando pelo 
rei do pop: Michael Jackson.

A Escola Nossa Senhora das 
Graças fica na 
Praça Barão de 
Angra, 91 - Cida-
de Vargas. Tel.: 
5588-4488. Site: 
ensg.com.br.

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

VENHA ASSISTIR E PRESTIGIAR

Léo Fraiman

dia : 10/9     às   20 h

inscrições pelo site:

EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS

TEATRO RUTH ESCOBAR

RUA DOS INGLESES , 209 / BELA VISTA

EDUCAÇÃO:
ESCOLA & FAMÍLIA

APRESENTA:

COM:

Informações sobre anúncios?
9 8216-2837
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•CULTURA

Ministério Público avalia abandono da Casa Modernista
Em agosto, a Promotoria 

de Justiça do Meio Ambiente 
do Ministério Público de São 
Paulo abriu um inquérito civil 
para apurar o abandono, pela 
municipalidade, do Museu 
Casa e Parque Modernista. 

O pedido foi feito por mo-
radores da vizinhaça que for-
mam o Grupo de Amigos do 
Museu. 

A casa tem um longo his-
tórico de abandono e “em-
purra-empurra” entre órgãos 
públicos. 

A Casa Modernista é de 
propriedade do Estado de São 
Paulo, mas estava sob a guar-
da da Secretaria Municipal de 
Cultura desde 2008. Durante 
a última década, integrou um 
roteiro de casas históricas do 
município, que incluem a Casa 
do Grito, no Ipiranga, e a casa 
do Sítio da Ressaca no Jaba-
quara: era o Museu da Cidade.

Mas, recentemente, a Se-
cretaria Municipal de Cultura 
já anunciou que sua guarda 
está em processo de transfe-
rência da Secretaria Municipal 
de Cultura (SMC) para o Esta-
do de São Paulo. Garantiu, en-
tretanto, que enquanto este 
processo não é fi nalizado, a 
SMC mantém a segurança e 
as atividades do educativo 
no espaço.

Em abril, a SMC tentou 
formar novo Conselho Gestor 
para o Parque, só que não 
apareceram interessados. Os 
moradores vizinhos que se im-
portam com o patrimônio his-
tórico lamentam e resolveram 
recorrer ao Ministério Público 
para evitar que o histórico de 
abandono se arraste.  No pas-

sado, a casa já sofreu diversas 
vezes com o descaso. 

Histórico
 Construída em 1928, a 

casa de linhas vanguardistas 
pertencia à família do arqui-
teto russo que a projetou 
- Gregori Warchavchik. Ele 
integrava o Movimento Mo-
dernista em São Paulo, que na 
Vila Mariana tinha um núcleo 
de encontros. No bairro tam-
bém residia o artista lituano 
Lasar Segall e sua esposa, 
Jenny Klabin, que por sua vez 
era irmã da esposa de War-
chavchik - Mina.  A casa foi 
ponto de encontro de artistsa 
do movimento. 

Mas, no início da década 
de 1980, a família decidiu ven-
der o imóvel - considerando a 
casa e os 12 mil metros qua-
drados de área verde ao seu 
redor. Uma construtora com-
prou o imóvel e faria ali qua-
tro torres de apartamento.

A comunidade do entor-
no se revoltou, promoveu 
protestos, cercou a casa e 
ganhou destaque em toda im-
prensa, a começar pelo jornal 
São Paulo Zona Sul. 

O imóvel acabou sendo de-

sapropriado pelo Governo do 
Estado e tombado em níveis 
federal, estadual e municpal, 
mas o Governo do Estado e a 
família Warchavchik fi caram 
anos na Justiça discutindo 
valores. 

Nesse período, a casa fi-
cou abandonada, chegou a 
ser alvo de invasões e vanda-
lismo. Algumas iniciativas de 
promover ali concertos, expo-
sições, espetáculos teatrais e 
outras atividades culturais se 
alternaram com longos perío-
dos de inatividade. 

Atualmente, o Parque e a 
casa estão abertos à visitação 
pública, mas com baixa frequ-
ência. Há também algumas 
atividades, como de visitação 
monitorada, mas nada que 
tenha se mostrado sufi ciente 
para atrair a atenção do públi-
co paulistano.

Teremos mais um histó-
rico de destruição do patri-
mônio cultural e histórico 
brasileiro? Ou a comunidade 
do entorno vai novamente 
se mobilizar, 40 anos depois, 
para resgatar o espaço e 
exigir programação cultural 
e ambiental para ele?

Educação infantil | Fundamental 1
Fundamental 2 | Ensino Médio
Av. Jabaquara, 1673, Metrô Saúde - 11 5070-3555
www.colegiosantaamalia.com.br/saude

/colegiosantaamaliasaude

O Colégio Santa Amália tem 
tradição em formar alunos 

preparados para o mundo e para 
os desafios de amanhã. 

Aqui o aluno encontra educação 
humanista em uma instituição 

associada à UNESCO, tem acesso 
a atividades extracurriculares 

e a família ainda participa 
efetivamente da vida escolar. 

Traga seu filho para o 
Colégio Santa Amália 

e comece a construir um 
futuro melhor para ele 
e para toda sociedade.

• Instituição associada 
à UNESCO 

• Opção de período integral 
• Incentivo à leitura e à 

prática de esportes

Anuncio 297x260.indd   1 8/28/18   5:40 PM

    C O N H E Ç A  U M  N O V O  C O N C E I T O

D E  R E S I D E N C I A L  PA R A  I D O S O S

Visite a unidade mais próxima.
R. Antônio Marcondes, 427 - Ipiranga, São Paulo - SP

( 1 1 ) 2 5 0 0 - 0 8 0 0
www.coraresidencial.com.br

ISSO É CORA!
• Segurança • Cuidado • Conforto • Bem-estar 

P O R  Q U E
E S C O L H E R
A  C O R A ? 

A Cora é um residencial idealizado e construído 
especialmente para que os idosos possam viver 
ou passar uma temporada. Além de contar com 
espaços que garantem a melhor mobilidade e 
segurança, seu familiar aproveita atividades diárias 
voltadas para a socialização e o desenvolvimento 
físico, sempre acompanhado por profissionais com 
vasta experiência com idosos.

Médicos, enfermeiros, nutricionistas e profissionais de saúde especializados.

Seis refeições diárias. Um cardápio balanceado preparado por nutricionistas.

Duas atividades diárias para socialização.

Suítes individuais, duplas e triplas, com todo o conforto e segurança.

Infraestrutura construída especialmente para o bem-estar do idoso.

Conforto e cuidado para que cada residente se sinta em casa.

Amigos do Museu Casa e Parque Modernista
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Coluna quinzenal com novidades, serviços e agenda do Plaza Sul Shopping
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

Parque do Plaza tem espaço verde e
atividades para crianças e adultos

Participe do Play Brasil: 
festival de fi lmes nacionais

Novo bicicletário é 
destaque no Plaza Sul

#atualize-se

O P laza  Su l  Sho-
pping, que acaba de 
passar por uma revi-
talização, apresenta 
mais uma grande 

novidade para as famílias que 
residem no bairro da Saúde. O 
Parque do Plaza chega ao em-
preendimento para se tornar mais 
uma opção verde da região, ofe-
recendo espaços multiusos com 
áreas de brincadeira e descanso 
para adultos e crianças.

Localizado dentro do sho-
pping, no piso P2, próximo à 
Praça de Alimentação, o espaço 
recria e reinterpreta condições 
existentes em jardins públicos, 
com pequenos morros com gra-
ma, pilares revestidos de madeira 
simulando troncos de árvores e 
um painel ao fundo que simula 
uma linda floresta. 

O objetivo do local é convidar 
o cliente a brincar com os filhos, 
comprar sua refeição e comer de 
maneira mais descontraída, curtir 
com amigos e familiares, ler, es-
tudar, descansar e até trabalhar 
com segurança e conforto.

Para isso, o espaço oferece 
tomadas convencionais e USB, 

Seguindo as tendências con-
temporâneas de mobilidade da 
capital paulista e pensando na 
comodidade de seus clientes e 
moradores da região, o Plaza 
Sul Shopping inaugura seu bi-
cicletário. O espaço é gratuito 
e fica localizado no piso G2 do 
estacionamento.

A estrutura possui 48 vagas, 
em uma área de aproximada-
mente 56 metros quadrados, 
e moderna ambientação. O 
espaço conta ainda com va-
gas para bicicletas elétricas, para que os 
visitantes tenham a comodidade de re-
carregar o equipamento enquanto fazem 
suas compras. 

A abertura do espaço reforça a im-
portância que a sustentabilidade e o 
meio ambiente têm para o empreendi-
mento. Além disso, com a revitalização 
do Plaza Sul, todo o estacionamento 
ganhou novo piso, pintura, iluminação 
e sinalizadores, que minimizam o tem-
po de busca por uma vaga, além de 

pontos de recarga para carros elétricos. 

“A instalação do bicicletário reflete o 
apoio do Plaza Sul Shopping à causa da 
mobilidade urbana em São Paulo, além 
de oferecer mais uma comodidade a 
todos os nossos visitantes. A revitaliza-
ção do empreendimento reforça nossa 
proximidade com a região”, afirma Fabio 
Segura, Superintendente do Plaza Sul 
Shopping.

O bicicletário funciona de segunda a 
sábado das 10h às 22h, e aos domingos 
e feriados das 14h às 20h.

Parque do Plaza tem diversas atividades e programações para toda a família 

para que os visitantes possam 
usufruir com seus notebooks, 
smartphones e demais aparelhos 
eletrônicos, utilizando o serviço 
gratuito de Wi-Fi disponível em 
todo o Shopping.

Além disso, o Shopping está 
programando diversas ativida-
des para este espaço. As datas e 
horários estarão disponíveis nas 
redes sociais do Shopping: www.
instagram.com/plazasulshopping 
ou www.facebook.com/shoppin-
gplazasul.

“O Parque do Plaza já é um 
grande sucesso entre os nossos 
visitantes. Não temos dúvida de 
que o espaço se tornará uma ex-
tensão da casa dos nossos clien-
tes. Queremos proporcionar aos 
visitantes momentos de sociali-
zação e interação”, conclui Fabio 
Segura, Superintendente do Plaza 
Sul Shopping.

O espaço, permanente e gra-
tuito, se junta às demais opções 
de lazer e entretenimento do 
Plaza Sul. 

O Parque do Plaza funciona 
de segunda a sábado das 10h às 
22h, e aos domingos das 14h às 
20h.

Espaço está localizado no piso G2 e 
possui carregadores para bicicletas elétricas

A PlayArte, prepara uma ação incrí-
vel para todos os amantes de cinema. 
O Festival Play Brasil tem o objetivo 
de valorizar as produções brasileiras 
exibindo filmes que já estiveram nas 
telonas e, para facilitar o acesso das 
pessoas, os ingressos têm preços de 
meia entrada.

O festival começou no final de 
agosto e, a cada semana, cinco 
filmes diferentes são programa-
dos, entre comédias e dramas. 

Na programação atual, estão em 
cartaz Ana e Vitória, Mulheres Al-
teradas, O Nome da Morte, Todo 
Clichê do Amor e Uma Quase Dupla.

“É muito interessante o Shopping 
receber iniciativas de cultura brasileira 
como esta. O projeto da PlayArte nos 
ajuda a oferecer essa experiência aos 
visitantes, além de valorizar filmes pro-
duzidos em nosso país”, afirma Fabio 
Segura, Superintendente do Plaza Sul 
Shopping.  

A meia entrada é válida somente 

#

Desconto válido de 06/09 a 09/09 no período de 3 horas.
Este cupom deverá ser trocado em um caixa assistido localizado no P2 ou G2.
Recorte e leve esse cupom para obter o desconto.

CUPOM DE
ESTACIONAMENTO
COM DESCONTO DE

NO PERÍODO DE 3 HORAS

PROMOÇÃO DA

para compras realizadas diretamente 
na bilheteria da PlayArte do Plaza Sul 
Shopping. 

Para mais informações e para con-
ferir a programação, semanalmente, 
acesse: www.shoppingplazasul.com.
br e www.playartecinemas.com.br.

Evento promovido pela PlayArte oferece meia entrada para 
filmes brasileiros que voltam às telonas

#agenda

#

Desconto válido de 06/09 a 09/09 no período de 3 horas.
Este cupom deverá ser trocado em um caixa assistido localizado no P2 ou G2.
Recorte e leve esse cupom para obter o desconto.

CUPOM DE
ESTACIONAMENTO
COM DESCONTO DE

NO PERÍODO DE 3 HORAS

PROMOÇÃO DA

Não cumulativa com outras ações



Bar terá festival de Frutos do Mar e peixes no feriado prolongado
•GASTRONOMIA
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Vai fi car em São Paulo no 
feriado prolongado? Apro-
veite para sair, ver a cidade, 
passear... e divertir-se com 
boa comida e boa música. 

O Seu Góis, bar gastronô-
mico na divisa entre Miran-
dópolis e Vila Clementino, 
preparou um cardápio todo 
especial para que o público 
possa curtir boas horas de 
papo, acompanhadas de re-
ceitas caprichadas e drinks 
revigorantes. 

Para essa sexta, 7 de se-
tembro, o cardápio ganha um 
Festival de Frutos do Mar e 
Peixes. O cliente pode esco-
lher entre spaghetti ou risoto 
com frutos do mar. Entre os 
peixes, vale conferir o Sal-
mão ou o Bacalhau do Góis, 
apostas da casa para agradar 
o público de paladar exigente. 

Os pratos vêm se somar às 
já famosas e fartas porções 

de camarões empanados e de 
lulas empanadas da asa, além 
de um cremoso escondidinho 
de camarão ou empada de 
camarão. 

Aos domingos, o Seu Góis 
também investe em uma pa-
ella super saborosa que tem 
boa saída entre a clientela.

O cardápio ainda tem al-
ternativas. Para quem prefere 
saborear suculentas carnes 
vermelhas, vale saber os cor-
tes nobres das porções, me-
dalhões que acompanham 
risotos ou espetinhos vêm 
todos da Ceci Grelhados, uma 
tradicional casa de Carnes 
localizada no Planalto Paulis-
ta, com mais de 30 anos no 
mercado.

As pedidas de boteco tam-
bém estão lá: pastéis, empa-
das, acepipes, fritas, polenta, 
frango a passarinho, entre 
outras. 

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

Para beber, a lista tam-
bém é imensa e variada: vai 
dos chopes - claro e escuro 
- passando por diversas cer-
vejas, ampla carta de vinhos, 
whiskies, drinks e coquetéis, 

caipirinhas com montagens 
variadas e originais...

O Seu Góis ainda é o único 
no pedaço a oferecer apre-
sentações de música ao vivo, 
sextas e sábados, a partir das 

19h30, com músicos interpre-
tando canções da MPB, Pop e 
Rock Nacional.  

Para terminar a noite em 
alto estilo, chame à mesa um 
abacaxi grelhado na hora e 

que acompanha sorvete.
Seu Góis está aberto de 

quarta a domingo, do meio 
dia às 23h30. Fica na R. Luis 
Góis, 1566. Tel: 5072-3266. 
Saiba mais em seugois.com.br



VENDA

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

LOCAÇÃO

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

IMÓVEISIMÓVEIS

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 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

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

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

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

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

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
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
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
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

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
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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

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

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

2 carros - REF.: 15.873

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótima oferta, vago, terreno 8 x 
30 m, construção 261 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, escritório c/ WC, edícula 

c/ qto., coz., wc, garagem p/ 4 
carros - REF.: 16.948

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

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Ótimo local da R. Samambaia, 
ótima oferta, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, living, cozi-
nha c/ AE, lavanderia, quintal, 
wc p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF.: 17.017

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 + EDÍCULA 
BQ DA SAÚDE
R$ 790 MIL

Terreno 5 x 50 mts., construção 
380 m², sendo um sobrado 
c/ 2 suítes, living, sl. jantar, 

cozinha, dep. Empreg., gar. p/ 
1 carro, edícula c/ 1 dorm., 

sala, coz., wc, e amplo salão 
nos fundos - REF.: 17.011

APTO
SAÚDE

R$ 820 MIL
 Ótimo local, a 700 mts. do Me-
trô Pça. da Árvore, AU = 90m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, liv.g p/ 
2 amb. c/ sacada, lavabo, coz. 
planej., dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, lazer completo, cond. 

R$ 810,00 - REF.: 16.751

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Seminovo, ótimo acabto., c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. 
c/ AE, lavanderia, gargem p/ 3 
carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 16.696

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

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

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

 Excelente localização do 
bairro, Rua Araxás, terreno 
plano medindo 12 x 34,25 
mts, totalizando 411 m², c/ 
ótima edícula nos fundos c/ 

133 m² - REF.: 17.020

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.290 MIL
Ótimo acabto., terreno

6 x 27 mts., construção 334 
m², c/ 3 dorm., suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha, quin-
tal c/ churrasq., gar. subsolo
p/ 6 carros, estuda imóvel de
menor valor - REF.: 17.036

APTO
CHÁCARA 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
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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 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

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., constru-
ção 90 m² - REF.: 16.804

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 495 MIL
Ótima localização, travessa

da rua Tiquatira, vago,
c/ 3 dormitórios, wc social, 

sala, lavabo, cozinha,
lavanderia, garagem

p/ 3 carros, estuda proposta - 
REF.: 15.601

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 565 MIL
Vago, excelente rua do bairro, 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living, lavabo, cozinha c/ armá-
rios, fogão e mesa embutidas, 
quintal, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.864

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

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 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. BRAS. MACHADO

R$ 750 MIL
Terreno 5 x 30 mts., AC = 195 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 
living, sl. jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, desp., dep. p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., gar.p/ 2 
carros, estuda permuta c/ apto. 
2 dorm., 1 vaga - REF.: 17.029

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
SAÚDE

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

Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 amb., lava-
bo, coz. c/ AE, fogão e forno 

emb., quintal c/ churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.129

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, impecável, c/ 3 dorm. 
c/ AE, ste c/ hidro, sl. Estar, sl. 
Jantar, sl. Visita, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ emp., jardim, gar. p/ 
2 carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 16.803
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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

LOJA/GALPÃO 
COMERCIAL PRÓX. 

METRÔ CONCEIÇÃO/
SP EXPO - 480M² AU

4 WC´s, 4 vagas, escritório 
com WC, e ar condicionado. 

Mezaninos para carga e
talhas para movimentação. 

Portas automáticas. 
Documentos OK,
contrução nova

Fone: (11) 99911-3071

RAPAZ PARA 
TRABALHAR EM 
SEGURADORA

Com moto da empresa. 
Necessário morar na região

e ter CNH
Tratar: 99484-0760

APTO
VILA CLEMENTINO

R$ 2.100,00 
2 dorm., 2 banheiros,

1 vaga, próximo Hospital 
SP e Amparo Maternal, 
condomínio baixo, av 

onze de junho. Excelente 
localização. 2 quadras do 
metro Hospital São Paulo.

FONE: 5574-5276

APARTAMENTO
VL dAS MERCêS

áREA úTIL dE 74,08M²
2 dormitórios, sala cozinha

e área de serviço,
Rua Nossa Senhora das 
Mercês 633 , 17º andar ,
ap 173. Tenho urgência

para venda.

F: 97218-6444 -  97619-7028 
whats (somente mensagens)

APARTAMENTO
VILA SUISSA III

áREA úTIL 64,85
Em condomínio fechado 
Rua C 200 BL 18 Ap 31 

(prédios baixos, sem 
elevador), 2 dormitórios, sala 

cozinha área de serviço,  
transferência da divida.  

Tenho urgência para venda.
F: 97218 6444 / 97619-7028 
whats (somente mensagens)

CASA PLANALTO PTA 
250M AC - R$ 1.000.000,00
5 dorms, 1 ste, sala em L, 4 WC´s, 

coz, lavand, D.E, qtal, 2 salões 
grandes, 3 vagas. Ac. proposta
F: 5581-6389 / 97964-7146 

96066-7005 whatsapp

RENDA EXTRA OBTENHA
R$ 1.000  REAIS  SEMANAIS

Trabalhe Nas horas Vagas!!
OPORTUNIDADE. Para TODAS PROFISSÕES.                                            
AGENDE  ENTREVISTA AGORA!!.2275.7304

ou 9.6313.8187. LUIZA / RENE
oportunidadetermais@gmail.com

VAI MUdAR?
COMPRO 

ANTIGUIdAdES!!!

Tel: 2506-3755
99783-9051

Móveis, rádio, vitrolas 
pequena, máquinas de 

escrever, louças, cédulas, 
moedas, pratos ingleses e 
brasileiro, pratarias etc...

Fazemos Família Vende Tudo. 
Limpamos sua garagem.

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

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum PROBLEMA DE 

DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito. Este 
Santo é invocado nos negócios que demandam. Pronta solução e cuja invocação é tardia. 

Oração: Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso 
Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero. Vós que sois o Santo 

guerreiro, vós que sois o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo dos desesperados, vós que 
sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, ajuda-me, dai me força, coragem e serenidade. 
Atenda meu pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a minha família, atenda ao 

meu pedido com urgencia. Devolva a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato 
pelo resto da vidada e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai 

Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  T.J.S.

AGRAdECIMENTO
Agradeço à 

Santa Clara pelas graças
alcançadas. A.J.

APARTAMENTO 
PRÓXIMO METRÔ

P. áRVORE
E STA. CRUZ.

AV. JABAQUARA, 132 
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, WC SOCIAL,

30 METROS QUADRADOS,
UMA VAGA DE GARAGEM,. 
CONDOMÍNIO = R$ 520,00,

IPTU = R$ 34,00.
ALUGUEL = R$ 1.500,00

TRATAR: JULIO 9 96 90 32 35
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Museu do Ipiranga: promessa é iniciar 
reforma em abril do ano que vem

•CULTURA

O incêndio do Museu Na-
cional do Rio de Janeiro, com 
destruição quase total de seu 
imenso acervo, não apenas 
chocou pessoas que valorizam 
a cultura e a história nacional, 
como também trouxe preocu-
pações com relação a outros 
espaços similares no país.

Assim como o espaço cul-
tural carioca, o Museu Paulista 
da USP, mais conhecido como 
Museu do Ipiranga, sofre com 
a falta de investimentos em 
preservação predial. Há outra 
coincidênci - o Museu Nacio-
nal do Rio de Janeiro estava 
celebrando seu bicentenário, 
enquanto que o do Ipiranga 
pretende celebrar o bicentená-
rio da Independência do Brasil, 
em 2022, com sua reabertura 
ao público. 

O Museu Paulista da USP 
está fechado à visitação pública 
desde agosto de 2013, às vés-
peras da celebração do Dia da 
Independência - data em que é 
mais visitado. Corria riscos de 
ter desabamento do forro. 

Cinco anos depois, a re-
forma sequer teve início. Foi 
só no ano passado que houve 
lançamento da concorrência 
para escolha da empresa que 
faria projeto para reforma do 
museu. 

Venceu o escritório H+F 
Arquitetos, que agora está 
desenvolvendo o projeto exe-
cutivo, a ser fi nalizado no pri-
meiro semestre de 2019, quan-
do terão início as obras no 
local. Além do restauro desse 
patrimônio histórico, o edifício 
será integralmente adequado 
à visitação pública em termos 
de acessibilidade, segurança e 
aplicações tecnológicas.

Imagens iniciais do projeto 
mostram que deverá ser aberto 
um acesso a partir do subsolo, 
integrando mais o museu com 
o próprio Parque da Indepen-
dência e criando acessibilidade. 

Atualmente, o prédio vem 
passando por uma série de in-
tervenções estruturais, prepa-
rando-o para as celebrações do 
Bicentenário da Independência 
em 2022. Paralelamente, come-
çou-se a tratar da transferência 
de seus acervos para viabilizar 
a execução das obras, tendo 
sido concluídas e reabertas ao 
público a Biblioteca e a área 
de Documentação Histórica e 
Iconografi a.

O edifício-monumento do 
Museu do Ipiranga, inaugura-
do em 7 de setembro de 1895, 
foi projetado por Tommaso 
Gaudenzio Bezzi e é tombado 
pelos órgãos de patrimônio nas 
instâncias municipal, estadual e 
federal.  É o mais antigo museu 
público paulista.

 À época de sua inaugura-
ção, há mais de cem anos, o 
prédio ainda era o Museu de 
História Nacional. Foi incorpo-
rado à USP em 1963 e integra 

a unidade do Museu Paulista 
da USP, junto com o Museu 
Republicano de Itu. 

Seus acervos somados pos-
suem cerca de 450 mil itens, 
entre eles o famoso quadro 
de Pedro Américo que retrata 
uma cena heróica como sendo 
a Proclamação da Independên-
cia: o quadro “Independência 
ou morte”, data de 1888. 

Festa
Realizada pelo Sesc e pela 

USP a 2ª edição do Museu do 
Ipiranga em Festa acontece 
dias 7 e 8 de setembro (sexta e 
sábado) no Parque da Indepen-
dência, na capital paulista. Ao 
celebrar os 196 anos da Inde-
pendência do Brasil, o evento 
aprofunda seu teor histórico 
e político por meio de intensa 
programação cultural gratuita 
para todas as idades, com apre-
sentações de dança, teatro, 
música, cortejos, performances 
cênicas, poesia, exposição e 
projeção mapeada na fachada 
do Museu.

Nesta edição, o trabalho 
de curadoria questiona os sig-
nificados da Independência 
nos dias de hoje ao lançar um 

olhar crítico sobre três marcos 
históricos: 1822 (Independência 
do Brasil), 1922 (Centenário da 
Independência e efervescência 
intelectual em São Paulo com 
a Semana de Arte Moderna) e 
2022 (Bicentenário da Indepen-
dência e reabertura do Museu 
do Ipiranga). 

O primeiro eixo (1822) abor-
da o século da independência e 
da abolição da escravatura en-
quanto ideia e apagamento de 
uma nação; o segundo (1922) 
explora a produção cultural do 
século XX e a ideia de uma re-
nascença paulista; fi nalmente, 
o terceiro (2022) representa o 
futuro nos corpos e vozes da 
juventude.

Todas as atividades são gra-
tuitas e não necessitam de ins-
crições prévias. A organização 
sugere que o público leve ban-
quinhos, almofadas ou cangas 
para a utilização nos locais das 
apresentações.

A programação completa 
está disponível nos sites do 
Museu do Ipiranga e do Sesc. O 
Parque da Independência está 
localizado na Avenida Nazaré, 
sem número, Ipiranga.

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)

20 dE OUTUBRO dE 2018
SáBAdO - MONTE VERdE - MG
Ônibus executivo, lanche de bordo, almoço, passeio de 

trenzinho, City Tour  e Tempo livre para compras. 
Valor: R$ 229,00 à vista, por pessoa 

ou 2 x R$ 119,00
27 de outubro de 2018 - Sábado
SãO ROqUE - Alcachofras e vinho 

Ônibus executivo, lanche de bordo, visita à vinícola 
góis e vinícola Canguera, almoço, visita à pista de 

esqui, participação na expo são roque.
Valor: R$ 229,00 à vista, por pessoa 

ou 2 x R$ 119,00

O projeto prevê novo acesso a partir do subsolo do Museu. Veja em jornalzonasul.com.br mais ima-
gens do projeto assinado pelo escritório de arquitetura H+F, vencedor de concurso


