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Domingos de Morais terá ciclovia

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM Página 3 - História do bairro - Parte LI

Léo Fraiman encanta estudantes, 
pais e educadores em palestra que 
homenageou 60 anos de escola

Bar no Jabaquara celebra 
um ano oferecendo gastronomia 
da Bavária... e cervejas!

ITAIPU BATERIAS

Rua Santa Cruz, 2094
- Ipiranga - 5061-3646

Em março, uma audiên-

cia pública foi promovida 

na Vila Mariana para discu-

tir a implantação de uma 

ciclovia na Rua Domingos 

de Moraes, no trecho que 

vem da Avenida Lins de 

Vasconcelos à Alameda das  

Boninas, já na Avenida Jaba-

quara. Atualmente, ciclistas 

precisam seguir pelas ruas 

Madre Cabrini, Coronel Lis-

boa e Boninas para atingir 

o mesmo ponto. O desvio 

foi criado por conta das 

obras de expansão da linha 

5 - Lilás do metrô, que in-

terditaram parcialmente a 

Domingos de Moraes em 

frente à estação Santa Cruz 

até o início desse ano. Mas, 

até agora, há apenas pou-

cos indícios da implantação 

da ciclovia, como esse tre-

cho na foto ao lado, que 

indica a concretagem do 

canteiro central. Página 5

Horta Social é implantada ao 
lado do São Paulo Expo

A Associação de Resga-
te à Cidadania por Amor à 
Humanidade (ARCAH), em 
parceria com a Prefeitura 
de São Paulo, apresenta-
ram o projeto Horta Social 

Urbana/Cidadão Susten-
tável no São Paulo Expo, 
no Jabaquara. O projeto 
promove o desenvolvimen-
to de pessoas em situa-
ção de rua, atendidas em 

Centros Temporários de 
Acolhimento, por meio da 
formação em agricultura 
urbana, focada na produ-
ção de alimentos orgânicos 
dentro da cidade.  Página 6

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



•SAÚDE

Colégio recebe posto de vacinação 
contra sarampo e pólio nessa sexta

Nessa sexta, 14, o Colégio 
Anglo-Brasileiro, na Vila Maria-
na  terá um posto volante de 
vacinação gratuita de sarampo e 
pólio, aberto a toda comunidade 
e vizinhança. Qualquer pessoa 
pode levar crianças de 1 a 4 anos, 
das 13h às 15h, e evitar o risco de 
a doença voltar.

Novos casos de doenças 
consideradas erradicadas têm 
sido registrados e preocupado 
autoridades. Para evitar que o 
problema cresça, estão sendo 
implantados postos volantes 
na cidade que visam a facilitar o 
acesso da população.

Para se vacinar, é preciso 
levar documento de identifi ca-
ção e carteira de vacinação. O 
Colégio fi ca na R. Cel. Lisboa, 697 
- Vila Mariana. Tel.: 5549-8188.

A orientação é que mesmo 
crianças com a carteirinha de 
vacinação em dia recebam as 
doses de reforço. O Brasil está 
livre da poliomielite desde 1989, 
enquanto que os últimos dois ca-
sos confi rmados de sarampo no 
município de São Paulo, ambos 
importados, foram registrados 
em 2015. A adesão é fundamen-
tal para que essas doenças con-
tinuem fora de circulação.

Campanha
A Campanha Nacional de 

Vacinação contra Poliomielite e 
Sarampo foi prorrogada até essa 
sexta, 14 de setembro no municí-
pio. A ampliação tem como meta 
atingir os 95% de cobertura de 
ambas as vacinas. Foram aplica-
das na cidade mais de 520 mil do-
ses contra pólio (paralisia infantil) 
e outras 500 mil doses de tríplice 
viral, que protege contra saram-
po, caxumba e rubéola, que 
representam cobertura de 88% e 
87,3%, respectivamente. É impor-
tante destacar que uma mesma 
criança pode ter tomado as 
duas vacinas na mesma ocasião.

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) de São Paulo ado-
tou diversas estratégias para 
aumentar a adesão da dose 
desde o início da campanha, em 
4 de agosto. As ações incluíram a 
realização de dias “D” com aber-
tura de postos fi xos e volantes 
aos sábados, busca ativa casa a 
casa e vacinação em escolas de 
ensino infantil do município.

A campanha é voltada exclu-
sivamente para crianças de 1 a 4 
anos, 11 meses e 29 dias de idade.

Recomendações
Crianças menores de 2 anos 

de idade NÃO devem tomar 
simultaneamente as vacinas con-
tra o sarampo e a febre amarela. 

É recomendável um intervalo de 
30 dias entre as doses, sendo 
que a da campanha deve ser 
priorizada.

As vacinas contra  o sarampo 
e a pólio são contraindicadas 
para: pessoas que apresentam 
imunodefi ciência congênita ou 
adquirida, como portadores de 
neoplasias malignas, submeti-
dos a transplantes de medula ou 
outros órgãos, infectados pelo 
HIV; que estão em tratamento 
com corticosteroides em dose 
alta; ou que tenham alergia 
grave a algum componente da 
vacina ou dose anterior. Crianças 
com febre muito alta também 
devem evitar a aplicação.
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• Infantil • Fundamental • Médio

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

vv

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

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

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.
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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 !

Informações sobre anúncios?

9 8216-2837

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 51

Léo Fraiman encanta plateia 
de pais, jovens e educadores

O Teatro Ruth Escobar fi-
cou lotado, em plena noite de 
segunda-feira. Pais, jovens, edu-
cadores e pessoas interessadas 
em educação e no futuro de 
crianças e jovens foram ouvir o 
que Léo Fraiman tinha a dizer. A 
palestra fez parte das comemo-
rações pelos 60 anos da Escola 
Nossa Senhora das Graças, ofi -
cialmente inaugurada em 21 de 
setembro de 1958, na Cidade 
Vargas, Jabaquara. 

Com doçura aliada a dados e 
visão técnica irreparáveis, o psi-
coterapeuta e escritor instigou 
a plateia com questionamentos 
que iam da educação de seus 
próprios filhos ao futuro da 
humanidade, aos dilemas da 
vida social. Fraiman é bastante 
conhecido por seu trabalho à 
frente da OPEE (Orientação Pro-
fissional - Empreendedorismo 
Empregabilidade), uma meto-
dologia que incentiva os alunos 
a possuírem um projeto de vida.

Ele também tem participado 
de quadro com orientação a 
familias no programa Todo Seu 
(com Ronnie Von, na TV Gazeta), 
e tem alta repercussão igual-
mente em vídeos divulgados na 
internet. O psicoterapeuta, es-
pecialista em psicologia escolar 
com mais de 20 livros publica-
dos, avalia que o estudante que 
não tem um projeto de vida, aca-
ba tendo um projeto de morte.

Em muitas famílias atuais, 
os pais são permissivos e, dessa 
forma, não estimulam seus fi lhos 
a se responsabilizarem, enfren-
tarem desafios, dificuldades, 
frustrações. Criam pequenos 
imperadores em casa, avalia o 
psicoterapeuta. 

“Pais não devem ser autoritá-
rios, mas precisam ser exigentes, 
amorosos e participativos. Ter 
fi lhos e educá-los é trabalhoso e 
a família precisa ser parceira da 
escola nesse processo”, avalia. 

Para ele, a 
sociedade de 
consumo atual 
tem supervalo-
rizado bens e 
desprezado coi-
sas mais simples 
como conversas 
e momentos em 
família. O uso de 
aparelhos de tv 
durante as refei-
ções, a conexão 
constante com 
redes sociais e 
internet tem pre-
judicado a convi-
vência. Sugeriu 
a valorização da 
leitura e maior 
contato com a escola, para evitar 
inclusive o uso de drogas lícitas 
como remédios ansiolíticos e 
contra hiperatividade. 

“Façam também um detox 
digital. Desconectem-se por 
duas semanas e verão como a 
vida parece mais leve”, sugeriu, 
acrescentando que também 
o excesso de negativismo car-
regado pelo noticiário deve 
ser evitado. “Que diferença 
fará na vida prática de vocês?  
Nenhuma. São só informações 
negativas e pesadas. Vejam o 
noticiário no máximo duas vezes 
por semana”, completou.

Outro destaque da palestra 
foram as orientações de Frai-
man relacionadas ao futuro. Ele 
aponta que pessoas de todas as 
idades estão sempre prontas a 
aprender coisas novas, desen-
volver novas competências. 
Isso será essencial para o futuro, 
tempo em que a maioria das pro-
fi ssões atuais tende a desapare-
cer, assim como a maior parte 
dos empregos, com  funções 
substituídas por máquinas. “Nós 
teremos que nos adaptar”, dis-
se. “É nesse mundo que nossos 
fi lhos vão viver”.  

Show
Ao fi nal da palestra, o público 

foi surpreendido com um show 
do Reverb, dupla de jovens mú-
sicos e poetas que empolgou a 
plateia, Allan Dias Castro e Thiago 
Corrêa. O tema central das poe-
sias é estimular pessoas a pensa-
rem diferente, agirem diferente. 
A busca por concretizar sonhos  
e não aceitar o marasmo na vida 
se espalhava por diferentes ver-
sos.  “Alguém já lhe falou que é 
impossível; Ou deu risada do seu 
plano mais incrível”, questionava 
o poema/canção.

O ponto alto do show foi 
o momento em que homena-
gearam a diretora fundadora 
da Escola Nossa Senhora das 
Graças, Lucy Nieman. Aos 83 
anos, ela estava no centro da 
plateia e foi aplaudida de pé pelo 
público presente, por ter sido 
alguém que não só correu atrás 
do próprio sonho, ao fundar 
uma escola, 60 anos atrás, mas 
que também, até hoje, orienta 
jovens para que sigam os seus. 

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

Léo Fraiman e Allan Castro Dias: palestra e 
show inspiradores, em homenagem aos 

60 anos da Escola Nossa Senhora das Graças

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

Tel.:�(11)5588.4488
www.ensg.com.br

@escolaensg

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

@escolaensg

/escolaensg

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

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

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

Psicologia

MARCIA
CALEGARI

CRP 4404

CALEGARICALEGARI
 PSICÓLOGA

 ATENDIMENTO
EM DOMICÍLIO
Tel.: 99934-6599

FOTO: LEO FRAIMAN/DIVULGAÇÃO
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•GASTRONOMIA

Jabaquara tem bar bávaro
A casa de madeira em esti-

lo alemão está lá já há mais de 
um ano. Ainda assim, muitos 
não se atentaram para o fato 
de que o Jabaquara tem um 
bar/restaurante alemão, es-
pecializado em gastronomia 
bávara, e que acompanha 
cervejas Erdinger.

O Erdinger Hütt’n foi er-
guido em apenas dois dias, 
montada por dois alemães, 
bem na entrada do São Paulo 
Expo, junto ao viaduto Ma-
theus Torloni (acesso pelo 
km 11,5 da Rodovia dos Imi-
grantes). 

As marcas da tradição da 
Baviera não estão só na cozi-
nha, no estilo da decoração, 
na estrutura de madeira da 
casa. Logo na entrada, um 
mastro indica uma tradição 
da Baviera.  Suas cores azul e 
branca simbolizam a bandeira 
do estado e indicam ainda 
uma época próspera na cida-
de, com a chegada do calor 
com a primavera e o início da 
época da colheita.  

Que tal então celebrar 
essa época do ano, que no 
Brasil está se aproximando, 
descobrindo esse endereço 
inusitado? 

A casa tem pratos conheci-
dos de quem curte a culinária 
alemã como o Eisbein (joelho 
de porco) acompanhado de 
chucrutes e batatas. E tem 
também o Kaiserschmarrn, 
que são deliciosos pedaços de 
panqueca com uvas passas, 
amêndoa e purê de maçã.
Outra pedida famosa é o Pá-
prika Schnitzel, um filé de 
lombo suíno à milanesa, 
acompanhado por Spätzle na 

manteiga e molho cremoso 
de páprica! 

Muito conhecido na Ale-
manha também é o Cur-
rywurst (foto), salsichão de 
vitela grelhada com molho 
curry levemente apimentado, 

acompanhado por batatas 
fritas.

Vá conferir. Abre de quar-
ta a sábado, das 12h-22h, e 
de domingo das 12h às 20h. 
Telefones: 5067-1620 e 9 4710-
4425.



•URBANISMO

Ativistas cobram implantação da 
Ciclovia na Rua Domingos de Morais

Em março, uma audiência 
pública foi promovida para dis-
cutir a implantação da Ciclovia 
na Rua Domingos de Morais, 
ligando as já existentes pistas 
exclusivas nas ruas Vergueiro 
e Bernardino de Campos com a 
ciclovia que se estende da esqui-
na da Alameda das Boninas, na 
Avenida Jabaquara, em sentido 
Jabaquara. 

A ciclovia Vila Mariana não 
atendia esse trecho porque, 
quando foi implantada, as obras 
do metrô estreitavam a pista 
nas proximidades da estação 
Santa Cruz. Na época, de forma 
polêmica, a pista exclusiva para 
as bikes foi desviada na Rua 
Madre Cabrini, seguindo pelas 
ruas Coronel Lisboa e Boninas. 

Agora, ciclistas e movimen-
tos organizados de cicloativistas 
vêm reivindicando que a pista 
se estenda pelo trecho entre 
as ruas Lins de Vasconcelos e 
Alameda das Boninas, mas ain-
da mantendo a ciclovia Madre 
Cabrini/Coronel Lisboa/Boninas. 

Apesar de a audiência ter 
sido promovida em março, com 
a previsão de que “em poucas 
semanas” a obra seria iniciada, 
até agora a ciclovia não está 
pronta. Entretanto, quem passa 
pela região já percebe alguns 
indícios da nova ciclovia: no 
trecho entre as Ruas Borges 
Lagoa e Pedro de Toledo, a ilha 
central está com piso de concre-
to rebaixado, alguns guard rails 
(defensas), assemelhando-se à 
ciclovia da Avenida Paulista. 

Até mesmo o cruzamento 
existente na Rua Pedro de To-
ledo, que antes das interdições 
para obras do metrô servia de 

alternativa para cruzar a Do-
mingos de Moraes da Vila Cle-
mentino em direção ao centro, 
foi defi nitivamente desativado. 

Nos outros trechos, entre-
tanto, não há sinal de obras. 
Pelo contrário, recentemente, 
a Subprefeitura de Vila Mariana 
assinou contrato de parceria 
para manutenção do canteiro 
central da Domingos de Mora-
es, em frente à estação Santa 
Cruz, com um shopping center 
da região. 

A subprefeitura explica, no 
entanto que, embora o contrato 
tenha previsão de duração de 
36 meses, pode vir a ser sus-
penso caso o projeto preveja 
instalação da pista cicloviária 
no canteiro central. 

O projeto
Mas, a grande dúvida, ao 

que tudo indica, está justamen-
te no traçado da nova ciclovia. 

Havia uma previsão de que 
a ciclovia seria subdividida em 

quatro trechos, todos de cará-
ter bidirecional (ciclistas circu-
lam em ambos os sentidos) e 
com largura de 2,50m.. 

Entre Lins de Vasconcelos 
e Sena Madureira, ficaria no 
canteiro central. Depois, até a 
rua Pedro de Toledo, ocuparia 
também a faixa de rolamento 
central, sentido bairro. No tre-
cho entre Borges Lagoa e Loef-
green, seria feita em concreto, 
com elevação sobre o canteiro 
central, assemelhando-se efe-
tivamente à já existente na 
Avenida Paulista.

Por fim, da rua Loefgreen 
até o início da ciclovia na Jaba-
quara., sai novamente do can-
teiro central  e passa a ocupar 
trecho da faixa de rolamento no 
sentido centro.

Parece, porém, que esse 
traçado está sob revisão. Procu-
rada, a Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET) informou 
que “o projeto está em fase de 

revisão pelo empreendimento 
responsável e será encami-
nhado à CET para a aprovação 
fi nal”. Em nota, a Companhia 
explicou que, de acordo com a 
proposta, os canteiros centrais 
serão utilizados no trecho entre 
a Rua Madre Cabrini e a Avenida 
Sena Madureira”.

A construção da ciclovia 
Domingos de Morais, embora 
tenha que ser aprovada pela 
CET e Prefeitura, é uma obra de 
compensação e será bancada 
pelo Colégio Marista Arquidio-
cesano, enquanto pólo gerador 
de tráfego local. A Prefeitura, 
assim, vem alegando que a im-
plantação depende do Colégio.

Procurado, o Colégio Ma-
rista Arquidiocesano informou 
que “a parte que compete ao 
colégio foi cumprida”. Comple-
ta, porém, alegando que “no 
momento, o projeto está pas-
sando por ajustes nos órgãos 
competentes”.

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
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Trecho do canteiro central, em frente à estação Santa Cruz, já está concretado 

Muita gente não sabe, mas 
nesse sábado, 15 de setembro, 
comemora-se o Dia Mundial 
de Limpeza (#worldcleanu-
pday2018). O objetivo é mobili-
zar voluntários para a limpeza 
de suas cidades, bairros, praias 
e praças e parques. A ação 
simboliza a necessidade de 
conscientização da sociedade 
para um problema maior do 
descarte irregular de resíduos 
sólidos urbanos.

Aqui em São Paulo, a pró-
pria Prefeitura vai participar 
da ação, promovendo a 11ª 
rodada de ação rápida de ze-
ladoria em grandes corredores 
das 32 Subprefeituras. A data 
marca o número de 100 cor-
redores de grande circulação 
de pedestres e veículos envol-
vidos até agora, em um total 
de 292,8km.

Iniciadas em junho deste 
ano, as ações mobilizaram 13. 
668 colaboradores e 2.128 veí-
culos voltados, exclusivamen-
te, para a limpeza e conserva-
ção dos espaços municipais.

Foram realizados 1.121 ta-
pa-buracos, 2.179 podas de 

árvore, e a conservação de 
527.337m² de praças e cantei-
ros verdes.

As equipes de zeladoria 
também limparam 6.919 bocas 
de lobo/bueiros e 1.418 ramais 
de forma manual e com auxílio 
de máquinas, assim como exe-
cutaram a pintura de 27.529m² 
de guias, muros e postes.

As ações concentradas 
prosseguem, semanalmente, 
pelas zonas da capital, sempre 
aos sábados, das 7h às 13h.

Confira as vias de várias 
Subpreifeturas da Zona Sul 
paulistana que receberão as 
ações de zeladoria neste sá-
bado (15): 

- Vila Mariana - Rua Ver-
gueiro x Av. Prof. Noé de 
Azevedo

-  Jabaquara-  Rua Luiza 
Alvares

- Ipiranga - Rua Arcispreste 
Ezequias e Rua Oliveira Melo

-  Cidade Ademar  -  Rua 
Brasil x Pontes de Morais x 
Antônio do Campo

- Santo Amaro - Rua Maes-
tro Jordão Bernardino de Sene

Sábado é Dia 
Mundial da Limpeza
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•MEIO AMBIENTE

No domingo (16), a Rua 
Mauro, no bairro da Saúde, 
vai receber a terceira etapa 
do Projeto Piloto de Arbori-
zação de Calçadas (PPAC), 
desenvolvido pelo CADES Vila 
Mariana (Conselho Regional 
de Meio Ambiente, Desenvol-
vimento Sustentável e Cultura 
de Paz das Prefeituras Regio-
nais), Prefeitura Regional Vila 
Mariana e Secretaria Munici-
pal do Verde e do Meio Am-
biente (SVMA). O projeto está 
sendo executado pela SVMA 
e CADES Vila Mariana em um 
quadrilátero, a partir de uma 
metodologia participativa 
que envolve os moradores e 
comerciantes locais.

Já foram realizadas duas 
etapas do projeto com plantio 
na Rua das Uvaias, na Saúde, 
em setembro e dezembro 
de 2017. A terceira etapa co-
meçou no dia 30 de julho de 
2018 com um treinamento 
teórico-prático sobre a Chave 
Arborizar, do Manual Técnico 
de Arborização Urbana, re-
alizado pelo Departamento 
de Parques e Áreas Verdes 
(Depave), da SVMA, para mo-
radores e voluntários. Neste 
dia foram selecionadas 39 
espécies que serão plantadas 
nas ruas. Todo o processo 
está sendo documentado 
para que, no futuro, possa ser 
replicado em outras áreas da 

cidade de São Paulo.
Essa ação faz parte do MiT 

(Projeto Municipalidades em 
Transição), que tem como 
objetivo desenvolver e testar 
uma forma estruturada para 
que governo local e sociedade 
civil criem mudanças susten-
táveis em conjunto, de forma 
sinérgica, compartilhando 
novas metodologias e respon-
dendo aos grandes desafi os 
da atualidade. O Programa 
Ecobairro, junto com a Pre-
feitura Regional Vila Mariana, 
foi uma das seis iniciativas 
selecionadas para o MiT. Leve 
sua caneca ou garrafinha e 
algo para o lanche coletivo. O 
evento é Resíduo Zero.

Programação:
- Aula prática - aprender 

a plantar e cuidar adequada-
mente de árvores nativas

- Plantio de forrações na-
tivas

- Pintura de plaquinhas 
informativas

- Exposição das fi chas téc-
nicas das espécies arbóreas 
nativas que serão plantadas

- Exposição de projetos 
de alargamento de calçada e 
vaga verde

SERVIÇO
Terceira etapa do PPAC 

(Projeto Piloto de Arbori-
zação de Calçadas)- Local: 
Rua Mauro, 400, Saúde. Dia: 
16/09, das 9h30 às 12h30

Rua Mauro recebe nova fase do projeto de arborização

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Aurenice Adélia Teixeira, administradora provisória do Clube Recreativo 

Agrado, convoca todos os interessados a comparecer à ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 07 de outubro de 

2018, às 10:00hs em primeira chamada e às 10:30hs em segunda chamada, 

na sede do Clube, sito à Rua Maria Antônia Lopes Leitão, 124, Jardim 

Ivoty, CEP. 11.740-000 Itanhaém - SP a fim de deliberar nova diretoria 

com posse imediata e demais cargos eletivos, adequar o estatuto social e 

tratar de outros assuntos.

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

Há mais de 50 anos estabelecida
no mesmo endereço

Atendendo gerações de famílias
e empresas (encomendas).

Tratar: tel.:  3975-0338
96975-0338 whats com Guilherme.

PASSO PONTO DOCERIA
NA RUA LUIS GOES

OPORTUNIDADE!!!!

VENDO
JAZIGO

3 gavetas, cemitério
Parque das Garças,

Santana de Parnaíba.
Valor R$ 2.000,00

FONES: 5599-4745
95701-0944 C/ REGINA

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a Vós peço pelo amor de Deus 
atendei o meu pedido. Minhas 13 Almas  Benditas, sabidas e entendidas, a Vós peço 
pelo sangue que Jesus derramou o meu pedido. Pelas gotas de suor que do seu sagrado 
corpo, atendei o meu pedido. Meu senhor Jesus Cristo, que a Vossa proteção me Cubra, 
com o vossos braços me guarde no Vosso Coração e me proteja com os Vossos Olhos. 
Oh! Jesus de Bondade. Vós sois meu advogado na vida e na morte, atendei os meus 
pedidos e livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segui os meus inimigos, que 
os olhos do mal não me vejam, cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 Almas 
Benditas, sabidas e entendidas, se me fizerem alcançar estas graças (pedem-se as 
graças), ficarei devoto de vós, mandarei publicar esta oração, mandando também rezar 
uma missa. Rezam-se 13 Pai Nosso e 13 Ave Marias.   S.S.G.

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 re-
correram à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim 

dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa intersseção 
perante Deus, para que conceda viver e morrer como ver-

dadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial 
de (esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em 
honra ao Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  

D.C.L.

PROSPECTORES (AS)
RENDA EXTRA
BICO!!!  
Para trabalhos

internos e externos. 
Horário das

07hs as 13hs
ou das 13hs as 19hs

Agendar Entrevista pelos 
tels.: 2275-7304 Vivo

9.5144-5466 Tim

Horta Social é escola para pessoas em situação de rua
Ideias simples em geral 

são as mais impactantes e 
efi cientes em se tratando de 
mudanças sociais. Talvez essa 
seja uma boa defi nição para o 
projeto Horta Social Urbana/
Cidadão Sustentável, que foi 
apresentado aos paulistanos 
essa semana.

Em uma área ociosa junto 
ao São Paulo Expo & Exhibi-
tions Center, no Jabaquara, 
foi criada uma horta-escola, 
em que os alunos são pessoas 
em situação de rua. 

“A ideia do projeto é 
promover a formação sócio-
-pedagógica de pessoas em 
situação de rua acolhidas, 
pautadas na agroecologia, 
Permacultura, Empreende-
dorismo e Psicologia Huma-
nista, focado na produção 
de alimentos saudáveis sem 
uso de insumos químicos e 

agrotóxicos, promovendo a 
reintegração social e geração 
de renda”, explica o morador 
da Saúde e integrante de pro-
jetos de hortas comunitárias, 
Sérgio Shigeeda. “Show de 
bola o que uma Horta Urba-
na pode fazer: unir iniciativa 
privada com o poder público, 
gerar rendas por meio de um 
programa social e inclusivo, 
colocar nos pratos uma ali-
mentação saudável e ainda 
melhorar o Planeta”, avaliou. 

O projeto é iniciativa da 
Associação de Resgate à Cida-
dania por Amor à Humanida-
de (ARCAH), em parceria com 
a Prefeitura de São Paulo.

A horta no São Paulo Expo 
é a primeira iniciativa do pro-
grama e ganhou o nome de a 
Horta Escola Lucy Montoro, 
realizada sem custos para o 
município. É uma homenagem 

a Lucy Montoro, que presidiu 
o Fundo Social de Solidarie-
dade do Estado de São Paulo 
de1983 a 1987, período do 
mandato de seu marido, An-
dré Franco Montoro, como 
governador de São Paulo. 
Uma das metas de Lucy Mon-
toro era o desenvolvimento 
de hortas sociais para a capa-
citação profi ssional e geração 
de empregos para pessoas 
carentes.

“Começar é difícil e re-
começar é mais difícil ainda. 
A gente sabe que a grande 
porta de saída para as pesso-
as que estão em situação de 
rua é o mercado de trabalho 
onde a pessoa consegue uma 
oportunidade de não depen-
der mais de políticas assisten-
cialistas”, destacou o prefeito 
Bruno Covas.

O projeto Horta Social Ur-
bana/Cidadão Sustentável, 
que tem apoio de instituições 
como Fundação Banco do 
Brasil, Itaú, Eletropaulo e Gru-
po Pão de Açúcar, promove o 
desenvolvimento de pessoas 
em situação de rua, atendidas 
nos Centros Temporários de 
Acolhimento (CTAs) e Cen-
tros de Acolhida por meio da 
formação em agricultura ur-
bana, focada na produção de 
alimentos orgânicos dentro 
da cidade.

Os módulos aplicados na 

horta escola contemplam 
capacitações nas técnicas da 
permacultura (ocupações 
humanas sustentáveis, unindo 
práticas antigas aos conheci-
mentos mais avançados sobre 
a área) e da agroecologia 
(atividade que prioriza a utili-
zação dos recursos naturais).

Também fazem parte da 
grade, aulas de empreende-
dorismo e educação finan-
ceira. A escolha dos alunos 
é feita a partir de processo 
seletivo realizado nos CTAs e 
Centros de Acolhida.

Para o secretário munici-
pal de Assistência e Desenvol-

vimento Social, Filipe Sabará, 
trata-se de um projeto inova-
dor e único. 

“O Horta Social Urbana/
Cidadão Sustentável trans-
forma a vida de pessoas aco-
lhidas das ruas, que já foram 
consideradas como proble-
mas para a sociedade, em 
excelentes provedores de 
alimentos saudáveis e orgâ-
nicos, dentro da própria cida-
de”, afi rma.

A ação também contem-
pla a criação de novas hortas 
sociais em terrenos baldios, 
telhados de condomínios co-
merciais e residenciais, além 

de outros espaços da cidade, 
ampliando a oferta de ali-
mentos livres de agrotóxicos 
dentro do município e promo-
vendo geração de renda para 
a população acolhida.

Edson Luiz, 56 anos, fi cou 
sabendo do curso no servi-
ço de acolhimento em que 
vive na região da Barra Fun-
da. “Vim para cá pensando 
que era mais uma ofi cina, um 
cursinho. Cheguei aqui e foi 
totalmente diferente do que 
imaginei. Isso é uma oportu-
nidade para a gente sair dessa 
situação. Cuidar da terra é 
interessante demais”, disse.

Na foto de Sérgio Shigeeda, uma árvore “Cereja do Rio 
Grande”que foi plantada há um ano na Rua das Uvaias e 

que agora está com uma bela fl orada. A segunda etapa do 
Plantio será na Rua Mauro, dia 16, a partir das 9h30.
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5072-2020

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

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

carro - REF.: 16.239

APTO
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$ 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

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

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
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

APTO
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

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

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

c/ sacada, cozinha americana 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16857

SOBRADO
V. MORAES
R$ 480 MIL

Seminovo, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living, 

lavabo, coz. c/ AE, lavanderia, 
quintal c/ churrasq., gar. p/ 2 

carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 17.035 

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
 R$ 539 MIL

Ótima localização da Rua 
Muller Carioba, terreno 8x 20 
mts., construção 130 m², c/ 
3 dorm., wc social, living p/ 
2 amb., cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 3 carros - 
REF.: 17.063

(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

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

Ótimo p/ renda ou duas famí-
lias, água e luz independentes, 
sendo uma c/ 2 dorm., sala p/ 
2 amb.,wc social, coz., lavand., 

gar.p/ 2 carros, e nos fundos 
outra casa c/ 1 dorm., coz., wc 

e lavand. - REF.: 15.913

TERREA + EDÍCULA 
V. GUARANI
R$ 610 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 - REF.: 17.064

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.: 17.062

SOBRADO
CHÁCARA 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
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

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

R: HEITOR PEIXOTO, Nº 554 – CAMBUCI – S. PAULO-SP – CEP: 01543-001 

De 2ª. a 6ª. das 9h às 18h - TELEFAX: 3207-9224 – 3277-1192

Aos sábados até as 13h – TEL.: 99332-2410

EMAIL: marianne.imoveis@hotmail.com

 VILA MARIANA - KLABIN
APTO - 100m2 - R$970.000,00

Rua Colônia da Glória em frente Praça 
arborizada–Metrô V. Mariana 3 dorms 
c/ 1 ste, sala dupla com varanda, banh 
social, lavabo, coz, WC, lavand, dep. 
emp, 2 vagas, despensa, arm. emb. 
em todas as dependências, piscina, 
salão, sauna, churr, forno de pizza

IPIRANGA - APTO 60 M2

RUA BENTO VIEIRA
PROX. AO C.A.Y. - R$450.000,00

Garagem coberta para um auto
com manobrista, 3 dormts, living para 

2 ambientes com sacada, cozinha,
AS peq, banheiro, armários

em todos os cômodos.

IPIRANGA - APTO. 42M² 
RUA CISPLATINA - R$340.000,00

1 dorm, sala integrada com sanca, 
porcelanato, sacada envidraçada, 

lavabo, suíte com box, 1 vaga, lazer 
completo, segurança total

 MOÓCA- QUITINETE
EM FRENTE AO SHOP. MOÓCA
1quarto/sala, cozinha, banheiro, s/ 
garagem VENDE: R$180.000,00

Estuda-se proposta para locação

CAMBUCI - APTO 60M² - (TODO 
REFORMADO)  - AV. LACERDA 
FRANCO - R$ 340MIL - ACEITA 

PERMUTA DE VALOR MAIOR
 2 dorms,sala e cozinha amplas, armários 

embutidos, banheiro e AS, 1 vaga. 
Condomínio: R$ 409,00, Iptu: Isento

VILA CLEMENTINO
SALA COMERCIAL – R: LOEFGREEN 

METRÔ SANTA CRUZ
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

ALUGA R$1.800,00 Sala com 45m2, 
2 banheiros, 1 vaga, Condomínio: 

R$713,00 + IPTU: R$290,00

LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA 
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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
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

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

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 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

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

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 dorms com arms, sala para 
2 ambs, coz. com AE´s, vaga 
de gar, cond. baixo, Salão de 
festas, play g, portaria 24 horas, 
etc. Oportunidade. REF.: 11-3272

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

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

 APtO PROx.
mEtRô JABAqUARA

Só R$220 mIl  
Último andar com 1 dormitório, 

armário embutido, sala para 
2 ambientes com sacada, 

cozinha com armários, área de 
serviço, garagem, lazer com 
quadra , academia, salão de 

festas e churrasqueira.  Ótimo 
preço para investimento, 

agende uma visita!. 
REF.: 08-3701

APtO BOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO - R$ 480 mIl

2 dormitórios, suíte, com 
armários, sala, cozinha com 
armários, 2 banheiros lazer 
com piscina, churrasqueira, 

salão de festas. Ref  08-3702

BElÍSSImO SOBRAdO
R$ 800 mIl - cId. VARGAS

TODO REFORMADO, com 3 
dorms, 2 suítes, closet, amplo 
living, lavabo, coz. planejada, 
AS, entrada lateral e 2 vagas 
de gars cobertas com portão 
automatizado.  Ref  10-3665

APtO BOSqUE dA SAúdE 
R$ 350 mIl

1 dormitório, sala 2 ambientes, 
cozinha, banheiro e

garagem. Fácil acesso.
Ótima oportunidade!

REF.: 08-3628

cASA téRREA 
JABAqUARA R$ 400 mIl 

( PARA REndA)
Prox. Metrô Jabaquara, imóvel 
com duas moradias e 2 vagas 
de garagem. Muito bom para 
investimento, fácil locação. 

REF.: 08-3613

tERREnO mEtRô 
JABAqUARA  R$ 400 mIl

Terreno limpo muito bom em 
vila residencial, super tran-

quila, próximo ao Metrô para 
construir seu sonho, ou para 
investimento.  REF.: 08-3630

ótImO SOBRAdO mEtRô  
R$ 850 mIl 

Jabaquara, 3 DORMITÓRIOS, 
SUÍTE, sala 2 ambs, lav, coz. 
com arms, qtal com churras-
queira, lavanderia , AS e 3 
vagas de gar. com  portão 
automático. REF.: 08-3636

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$ 600 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.

APtO 7mIn. A Pé dO 
mEtRô JABAqUARA

R$ 280 mIl 
Area de 60m2, c/ 2 dormitórios, 

sala 2 ambientes, cozinha, 
armários, vaga de garagem, 

condomínio baixo, otima locali-
zação. REF.: 05-2946

APtO cOncEIçãO “ 
BOcA dO mEtRô”

R$ 235 mIl
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo 

negócio! Ref  09-3706

APtO PRóx. mEtRô 
JABAqUARA $ 370 mIl

10 min. a pé p/ o Metrô, 2 
dorms c/ armários, sala , coz. c/ 
armários, banh, acabto em por
celanato e madeira, garagem, 
Òtimo localização e bom para 
investimento!. REF.: 08-3703
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Chris Couto está 
em “A Milionária”

•CULTURA

Quem quiser se divertir 
com a ótima e divertida peça 
“A Milionária” terá dois úni-
cos fi ns de semana. 

A difi culdade de conexão 
é tema do espetáculo, que é 
estrelada por Chris Couto e 
que fala de questões socioe-
conômicas, como a distribui-
ção de riqueza e submissão 
do pequeno ao grande poder. 

“Tudo isso travestido de 
uma  comédia romântica, da 
busca de uma mulher rica 
por aquilo que não se pode 
comprar: o afeto”, explica 
o diretor Thiago Ledier. A 
peça estáem cartaz só até 23 
de setembro no Teatro João 
Caetano.

Escrito após a crise de 
1929, o texto de Shaw en-
contra ecos na atualidade. “A 
percepção aguda de como 
nosso sistema estava fadado 
a cair nas mãos dos chamados 

‘1%’, a camada mais rica da 
população, e da irresistível 
atração que acompanha o 
dinheiro, foram elementos 
sedutores demais para que 
eu não me apaixonasse pelo 
texto”, afi rma Ledier. 

O diretor destacou ainda 
os diálogos afiados como 
um ponto alto da obra. “O 
enorme humor que emana 
de cada fala me deixou com a 
sensação de estar no meio de 
um furacão”, conclui.

E olha que interessante: 
a entrada é gratuita! Haverá 
apresentações até dia 23/9, 
sextas e sábados, 21h; domin-
gos, 19h. Classificação: para 
maiores de 14 anos.

O  Teatro João Caetano. 
fica na Rua Borges Lagoa, 
650, Vila Clementino. Próxi-
mo da estação Santa Cruz do 
metrô. Telefones: 5573-3774 e 
5549-1744.

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

Informações 
sobre anúncios?

9 8216-2837

Gosta de arte? Valoriza 
museus? Então, a partir desse 
sábado há uma boa e gratuita 
opção na Vila Mariana: Con-
ferir a exposição “Ao Sul do 
Futuro”, com obras de Leila 
Danziger, artista visual e po-
eta, no Museu Lasar Segall. 

De acordo com o curador 
Raphael Fonseca, a exposição 
traz à tona a velha máxima 
explorada pelo escritor aus-
tríaco Stefan Zweig, autor do 
livro “Brasil, país do futuro”, 
em 1941. 

“Setenta anos depois das 
palavras de Zweig, o Brasil 
ainda aguarda o momento de 
atingir seu sonhado futuro; 
ao sul da Europa (e do euro-
centrismo) temos aprendido 
que viver o presente talvez 
seja a melhor resposta para o 
anseio futurista do Modernis-
mo – especialmente na jovem 
democracia brasileira. O que 

Leila Danziger propõe em sua 
pesquisa como artista visual e 
poeta é um convite a um olhar 
cético, fruto dos traumas 
históricos que nos trazem ao 
agora. Para alcançarmos isso, 
é preciso termos um pé no 
aqui (presente) e o outro no 
lá (passado)”, diz.

A mostra reúne peças 
gráfi cas que são, ao mesmo 
tempo, matéria e tema dos 
trabalhos: agendas, livros de 
literatura e livros didáticos. 
“As manchas nos papéis são 
essenciais para nos lembrar-
mos do acúmulo temporal e 
para percebermos suas con-
taminações por fluidos cor-
porais e lugares de condicio-
namento”, avalia o curador. 

O Museu Lasar Segall abre 
ao público de quarta a segun-
da, das 11h00 às 19h00. Fica 
na rua Berta, 111 - Vila Mariana. 
Telefone: 2159 0400

Lasar Segall tem 
nova exposição


