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Centro Cultural em Saúde será 
construído na Vila Clementino

Página 4

Que tal ensinar seus filhos 
a respeitar o meio ambiente 
e ainda melhorar a saúde?

A Unifesp está buscando 

patrocinadores para via-

bilizar um grande projeto 

que mescla saúde, cultura e 

informação. A Biblioteca da 

entidade, fundada em 1936, 

será transformada em um 

amplo Centro Cultural em 

Saúde, com investimento 

acima de 12 milhões. O novo 

espaço na Vila Clementino 

terá auditório para 110 pes-

soas, livraria universitária, 

área de convivência, áreas 

de exposição dos acervos 

históricos, área de leitura 

livre e de estudos em grupo 

e acesso a cerca de 1 milhão 

de fascículos de periódicos 

em saúde desde 1853. A 

nova estrutura garantirá 

ainda acessibilidade e se-

gurança aos usuários, com 

a reestruturação completa 

da edificação, coberturas, 

sistemas e redes de elétrica, 

telefonia e hidráulica, ba-

nheiros e climatização, com 

atenção especial à preven-

ção de incêndio.  Página 9

Pode usar camiseta do candidato?ITAIPU BATERIAS
A BAse 

de trocA
38Ah 

FIT/CITY
45 Ah 60 Ah 

cx Bx
70Ah

MoURA 300,00 300,00 330,00 480,00
HElIAR 300,00 300,00 330,00 450,00
ACDElCo 300,00 300,00 330,00 450,00
CRAl 250,00 250,00 280,00 380,00
REIFoR 250,00 230,00 240,00 350,00
JúPITER 230,00 230,00 240,00 350,00

Rua Santa Cruz, 2094
- Ipiranga - 5061-3646

Comidinha mineira cheia de 
sabor e personalidade atrai 
clientes a restaurante na Luís Góis
Página 6 

Defender suas ideias 
é parte da democracia e 
levar para as urnas uma 
“cola” com o número de 
seus candidatos(as) - serão 

seis a serem escolhidos 
- é aconselhável. Agora, 
há também proibições. 
Os eleitores não poderão 
usar camisetas de seus 

candidatos(as) na hora de 
votar. Mas, podem usar 
bandeiras, broches, ade-
sivos e dísticos. Também 
é proibido entrar com 

celular. Confira as dicas 
para exercer o voto no 
domingo, 7, seguindo as 
dicas e regras do Tribunal 
Regional Eleitoral  Página 3

Criará pesquisas “enquetes” via internet para que o eleitor participe 
sobre aprovação e criação de projetos. Baseado nesta votação é que 
serão votados e elaborados projetos a favor da população! 

“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”. Constituição da República Federativa do Brasil 
Vote Professora Marta Paula Deputada Estadual  11057
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VOTE EM UMA
MULHER
JOVEM
DO
PSOL
ACESSE:

SAMIA5000
.COM.BR

@samiabomfi m
(11) 991 525 015

/samia.bomfi m.psol
contato@samia5000.com.br

COLIGAÇÃO SEM MEDO DE MUDAR SÃO PAULO - PSOL/PCB CNPJ CANDIDATA 31.138.451/0001-13  
CNPJ JORNAL 48.552.178/0001-71 | VALOR R$1.400

VOTE EM UMA
MULHER
JOVEM
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ACESSE:

SAMIA5000
.COM.BR



ZURU 
5 SUPRESAS

UN

TRUCK 
CONTRUÇÃO 
BRINQUEDO 

CRIATIVO 
PAKI TOYS

Dia das Crianças é nas

R$ 23,90
UN

PRINCESA 
CINDERELA 
HASBRO 
REF: B5899/
B5278

R$ 59,90
UN

R$ 61,90
UN

R$ 52,90
UN

BONECO VOADOR 
ARTICULADO LIGA 
DA JUSTIÇA (PENDURA 
NO TETO E ELE VOA DE 
VERDADE!) - CANDIDE

R$ 69,90
UN

R$ 62,90
UN

MINI 
SCOOTY 
REF: 916/917 
CALESITA

R$ 39,90
UN

LANÇADOR DE 
DARDOS X SHOT 
BUG ATTACK RAPID 
FIRE - CANDIDE 
REF. 5507

JOGO LINCE
GROW REF. 432

R$ 34,90
UN

R$ 389,00

FRIGIDEIRA 
COM TAMPA INOX 
MERIDIONAL

R$ 69,00
UN

R$ 79,00
UN

R$ 59,00
UN

PANELA 
PEQUENA 1,9L 

PANELA 
GRANDE 

6,1L 

FACA PARA PÃO 
MUNDIAL 
ANTIADERENTE 
COM CAPA

R$ 9,90
UN

R$ 6,90

R$ 69,00
UN

LIXEIRA INOX 
COM PEDAL
5L MERIDIONAL 
REF. 9030 

R$ 9,90

PORTA QUEIJO RALADO 
OU AÇUCAREIRO
ACRILICO RICAELLE 

PORTA QUEIJO 
ACRÍLICO RICAELLE 

R$ 5,90

UN
UN

UN

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 14/10/2018 
OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.

CONSULTE CONDIÇÕES NAS LOJAS. 
FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE
CORRIGIR ERROS GRÁFICOS. 
LIMITAMOS A QUANTIDADE DE 

PRODUTOS ANUNCIADOS.

AV. DO CURSINO, 1464
Horário: Segunda a Sábado, das 09h às 19h

Domingos e Feriados das 12h às 18h

3016-1811/lojasnipon

PARCELAMOS EM 3X NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 100*

* EXCETO PARA BOMBONIERE, PERFUMARIA, HIGIENE E LIMPEZA 
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lojas

NiponNiponNipon
Dia das Crianças é nas

R$ 54,90
PRINCESA BELA
DISNEY VILAREJO 
HASBRO REF: B9164

HORÁRIO ESPECIAL!
DIA 12/10, DAS 10H ÀS 18H 

DISNEY 
PIXAR 
CARS3

JOGO DE JANTAR 
PORCELANA HAUSKRAFT 
REF. 47014

GALHETEREIRO 
5 PEÇAS
ACRÍLICO RICAELLE



05 DE OUTUBRO DE 2018 PÁG. 03

•ELEIÇÕES 2018

Eleitores podem usar adesivos 
e broches, mas não camisetas

Domingo, dia 7, milhões de 
brasileiros irão às suas zonas 
eleitorais para escolher não só 
os futuros ocupantes de car-
gos executivos - governador e 
presidente - mas também para 
compor o poder legislativo 
federal (dois senadores por 
Estado e deputados federais) 
e estadual (deputados esta-
duais).

Mas, é preciso estar atento 
às regras eleitorais para exer-
cer o direito de voto.

Boca de urna
O Tribunal Regional Eleito-

ral de São Paulo avisa que, no 
dia 7, a realização de qualquer 
propaganda eleitoral é con-
siderada crime.  É proibida a 
aglomeração de pessoas com 
instrumentos de propaganda 
que caracterize manifestação. 

O eleitor pode manifestar 
sua preferência, desde que 
de maneira individual e silen-
ciosa e revelada apenas por 
meio de adesivos, dísticos, 
broches ou bandeiras. O uso 
de camiseta é vedado.

No dia da eleição, a di-
vulgação de propaganda, a 
arregimentação de eleitor ou 
a propaganda de boca de urna 
são crimes com pena de seis 
meses a um ano de detenção 
e ainda multa de cinco mil a 
quinze mil UFIR.

Celular não pode
Na hora da votação, o elei-

tor não pode entrar na cabine 
com o aparelho celular em 
mãos. O registro do voto ou a 
realização de selfi e são veda-
dos. Tudo para garantir a regra 

constitucional de garantia do 
sigilo do voto.

Caso o mesário verifi que 
que o eleitor desobedeceu 
à regra, irá anotar em ata e 
o fato será reportado ao juiz 
eleitoral para encaminha-
mento ao Ministério Público 
Eleitoral (MPE). Caso o órgão 
entre com uma representação 
na Justiça Eleitoral, o eleitor 
poderá enfrentar um processo 
judicial.

Mesmo aquele que uti-
lizar o equipamento para 
se valer do e-Título, versão 
digital do documento, não 
poderá entrar na cabine com 
o celular. Nessa hipótese, terá 
que deixar o aparelho sob os 
cuidados da mesa receptora 
de votos.

Lembre-se também de le-
var os números dos seus can-
didatos anotados em papel: a 
“colinha” não só é permitida 
como é estimulada, para agili-
zar a votação, já que o eleitor 
terá que escolher seis núme-
ros diferente.

Ordem da urna
Na urna, o eleitor escolhe-

rá primeiro o deputado fede-
ral (quatro dígitos) e depois  
para um deputado estadual 
(cinco dígitos). Na sequência, 
escolhe dois senadores (três 
dígitos, duas vezes em segui-
da), um governador (dois dígi-
tos) e, por fi m, um presidente 
da República (dois dígitos).

Circulou nos últimos dias 
a notícia falsa de que, se o 
eleitor votar apenas para 
presidente e optar pelo voto 

em branco - ou nulo - para os 
demais cargos, teria todas as 
suas opções anuladas, porque 
confi guraria “voto parcial”. O 
texto, amplamente comparti-
lhado no aplicativo WhatsApp, 
configura mais um caso de 
fake news.

O autor da mensagem 
sugere ser um mesário que 
recebeu a orientação durante 
treinamento. A Justiça Eleito-
ral esclarece que, em nenhum 
momento, transmitiu essa 
orientação.

Em nossa legislação, não 
existe voto parcial. Mesmo o 
eleitor que vota para um ou 
mais candidatos e abando-
na a cabine de votação terá 
preservados os votos já efe-
tuados, anulando-se apenas 
os seguintes. No caso dos 
votos brancos ou nulos, eles 
em nada interferem nos votos 
válidos do eleitor. Cada voto, 
portanto, é sempre autônomo 
em relação aos demais.

Idosos
Em cada seção de votação, 

os mesários devem respeitar 
a preferência para votar de 
eleitores com mais de 60 
anos de idade, enfermos, que 
possuem defi ciência ou mobi-
lidade reduzida, obesos, mu-
lheres grávidas ou lactantes 
e pessoas acompanhadas de 
criança de colo. A preferência 
considera sempre a ordem 
de chegada à fi la de votação, 
com exceção dos eleitores 
com mais de 80 anos, porque 
estes dispõem de prioridade 
sobre os demais.

C.: 31.208.955/0001-62 | J.: 48.552.178/0001-71 | 146x130mm - T.: 25 MIL | V.: R$1.300,00
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Faça parte do universo

 na !Inspirar São Paulo Vila Mariana

R. VERGUEIRO n° 3170 | VILA MARIANA | SÃO PAULO/SP 

0800 602 2828 |(11) 2925-7099 

CONCEITO

MEC
NOTA MÁXIMA5

• Acupuntura Integrativa

• Análise do Comportamento Aplicada - ABA

• Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos para Grupos Especiais 

• Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia

• Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto, Pediátrico e Neonatal

• Fisioterapia em Traumato-Ortopedia e Esportiva

• Fisioterapia Neurofuncional Adulto

• Fisioterapia Pélvica - Uroginecologia Funcional

• Mba em Ergonomia: Processo, Projeto e Produção

• Quiropraxia

Conheça mais em www.inspirar.com.br/saopaulo

Faça sua   em uma das 15 Pós-Graduação
melhores faculdades do país segundo o MEC. 

Conheça sa regras para exercer seu direito a voto no domingo, 7



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

No mês das crianças, valorize a natureza

REUTILIZE

Doe para entidades que atendem crianças
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PASSEIOS

os diferentes e neles conta 
com playground, pipódromo, 
quadras e campos esportivos, 
quiosques com churrasqueira, 
pedalinhos, salões de festa, 
passeio de trenzinho, mesas 
de pingue pongue, palcos para 
apresentações... 

Cães são permitidos ape-
nas na área da antiga Praça 
Martin Luther King, desde 
que conduzidos com coleira 
e guia. O parque ainda conta 
com outra atração: trilhas que 
podem ser agendadas previa-
mente junto à administração. 
São organizados grupos com, 

no mínimo, cinco pessoas.
O Parque Ecológico do Tietê 

fica na Rua Guirá Acangata-
ra, 70 – Engenheiro Goulart. 
Fone: 2958-1477.  Para chegar 
lá de Metrô, desembarque na 
Estação Artur Alvim, pegue o 
ônibus 2702-10 - Vila Ameri-
cana - desça na Av. São Miguel, 
altura do nº 9.000, siga até o 
acesso ao túnel da CPTM. Após 
passar pelo túnel já estará no 
parque; pela CPTM, desem-
barque na Estação Ermelino 
Matarazzo, pegue o ônibus 
2590-10 - União de Vila Nova 
e desça em frente ao parque.

Aproveite parques com crianças: 
leve pipas, patins, bicicletas

A  s futuras gerações vão 
enfrentar as consequ-
ências, se não passa-

rem a se preocupar imediata-
mente com a preservação am-
biental, incluindo extração de 
materiais da natureza; gastos 
de água, eletricidade e com-
bustíveis; além da geração de 
lixo que ocupa espaços  imen-
sos e pode poluir água, ar e 
solo. Como deixar de herança 
para � lhos e netos um mundo 
com recursos su� cientes?   

Em busca de oferecer mais 
qualidade de vida para os 
filhos e educação completa, 
muitos pais acabam traba-
lhando excessivamente e gas-
tam o dinheiro conquistado 
com bens materiais - brin-
quedos, aparelhos eletrônicos 
- a maioria deles mantendo as 
crianças não só dentro de casa 
como também distantes dos 
próprios pais e aprendendo 
a valorizar apenas o aspecto 
material. 

Em busca pelo equilíbrio 
e também de um futuro me-
lhor, há algumas atitudes que 
podem ser modi� cadas pelas 
famílias. E todas ainda trazem 
mais saúde e melhoram os 
relacionamentos.  

Lanche saudável 
Experiências feitas no 

Brasil, na Europa e nos Es-
tados Unidos mostram que 
muitas crianças não reco-
nhecem produtos naturais 

- chuchu, maracujá ou até 
mesmo uma batata. Mas, 
imediatamente respondem 
quando perguntados o que 
é um pacote de salgadinhos 
industrializados: “batatinha”.

Outra pesquisa feita pelo 
Ministério da Saúde mos-
tra que apenas um em cada 
quatro brasileiros consome 
frutas e hortaliças ao menos 
cinco vezes por semana, como 
recomenda a Organização 
Mundial de Saúde. 

Além de causar problemas 
de saúde, a troca do alimento 
natural por industrializados 
gera muito mais resíduos: 
embalagens, principalmente, 
em detrimento de cascas e 
talos que, aliás, podem até ser 
reaproveitados em receitas.

Ensine às crianças, estimu-
le-as a montar seus próprios 
lanches, leve-as às feiras e su-
permercados para reconhecer 
os produtos. Experimentar 
e descobrir novos sabores 
também pode ser uma aven-
tura em família, divertida e 
saudável. Peça para que façam 
sugestões de frutas e legumes 
para experimentar, pesquisem 
a importância daquele alimen-
to na internet. Mostre ainda 
quantidade de lixo gerada em 
cada tipo de consumo, desta-
cando também a importância 
de não desperdiçar.

Natureza 
Muito do desconhecimento 

e dos hábitos nada saudáveis 
da alimentação das famílias 
está relacionado ao meio ur-
bano. Crianças vão de casa 
para a escola e vice-versa.

Cultive um jardim em casa 
com a ajuda delas, faça pas-
seios ao lar livre, organize pi-
queniques saudáveis em par-
ques. A prática de atividades 
físicas e de lazer também deve 
ser estimulada nesses ambien-
tes: ensine a andar de bicicleta 
e a empinar pipa. 

O consumo passa a ser mais 
consciente - e mais diverti-
do! Desperte o interesse em 
roupas e artigos esportivos, 
brinquedos de uso coletivo e 
externo, bicicletas. Se o celular 
é inevitável, estimule tam-
bém seu uso para fotogra� as 
de � ores e animais, ensine a 
importância de descartar as 
baterias corretamente.

Resíduos
E por falar em descarte, as 

crianças podem participar de 
todo o processo de separação 
do lixo doméstico. A atitude 
pode ser fundamental para 
perceber a importância da 
reciclagem, por exemplo. 

Seus � lhos sabem em que 
dias da semana passa o ca-
minhão da coleta regular? 
E o da coleta seletiva? Para 
conferir, visite ecourbis.com.
br/e-coleta.aspx. Peça para 
as crianças separarem as em-
balagens recicláveis (papel, 

plástico, metais e vidro, todas 
em um mesmo saco). 

Ensinar a não jogar nenhum 
resíduo, sequer uma goma de 
mascar, nas ruas ou no condo-
mínio é atitude básica. 

Doações
Comprou um brinquedo 

novo? Doe outro antigo. Re-
novou os materiais escolares 
na volta às aulas? Separe lápis, 
canetas, mochilas e estojos 
em boas condições e também 
repasse a conhecidos ou enti-
dades (veja abaixo). Cadernos, 
apostilas e outros itens devem 
ser encaminhados à reciclagem 
- a rede Kalunga, por exemplo, 
dá descontos na compra de 
novos itens para quem leva os 
usados. Mas sempre é possível 
encaminhar por meio da coleta 
seletiva, também. 

Ensine ainda às crianças 
que evitem brindes de plás-
tico e o uso de descartáveis 
em passeios por lanchonetes 
e restaurantes. Muitos dos 
brindes acabam encostados 
em gavetas, com pouco uso, 
e descartáveis como canudos 
em geral vão para o lixo de-
pois de poucos minutos.

Por fim, não esqueça de 
separar as embalagens de pre-
sentes do Dia das Crianças e 
encaminhá-las à reciclagem, 
por meio da coleta seletiva, 
que é feita em toda zona sul e 
Leste da cidade pela conces-
sionária Ecourbis.

Na capital paulista, há um 
parque onze vezes maior que 
o Ibirapuera, na Zona Leste 
da cidade. E é possível chegar 
lá sem uso de automóvel, com 
transporte público. 

O Parque Ecológico do Tietê 
tem  mais de 14 milhões de 
metros quadrados e é dividido 
em dois núcleos, onde há os 
mais diversos equipamentos 
de lazer e programação de ati-
vidades culturais e esportivas 
constantes. 

É uma ótima pedida para le-
var as crianças e ensinar sobre a 
importância da natureza, já que 
há ali até um Centro de Educa-
ção Ambiental, com passeios 
orientados aos sábados, além 
de um centro de preservação 
da Fauna e da � ora. 

Além de preservar a várzea 
do rio Tietê, o parque tem um 
Centro Cultural, Museu do Tie-
tê, biblioteca e Centro de Re-
cepção de Animais Silvestres, 
que abriga dois mil animais 
apreendidos ou doados. O pro-
jeto arquitetônico e paisagístico 
do parque foi concebido pelo 
arquiteto Ruy Ohtake.

O Parque tem dois núcle-

pela comunidade. Informe-se 
com cada uma para conferir.

GRAAC: Aceita roupas, brin-
quedos, livros, material escolar, 
bijuterias, artigos esportivos e 
vários outros itens, desde que 
em bom estado. O Bazar fica 
na Rua Pedro de Toledo, mas 
as doações devem ser entregues 
na Rua Borges Lagoa, 565- Vila 
clementino, de segunda a sexta, 
das 8h30 às 16h30; sábados, das 
9h às 16h

AACC: aceita doações de 
roupas, calçados, acessórios, 
eletrodomésticos, brinquedos, 
livros e objetos em geral, que 
estejam em bom estado. As do-
ações podem ser entregues na 
Rua Borges Lagoa, 1603 – Vila 
Clementino, de segunda à sexta, 
das 8h30 às 16h30, ou retiradas 
com agendamento prévio pelo 

telefone 5082-5434.
IMSJT: Aceita materiais pe-

dagógicos, brinquedos, móveis, 
eletrodomésticos, desde que 
em funcionamento e bom es-
tado. Podem ser entregues na 
recepção do IMSJT (Instituto 
Meninos de São Judas Tadeu) 
na Av. Itacira, 2801 – Planalto 
Paulista. Para agendar a retira-
da, os telefones são: 5586-8666 
ou 5586-8660. O prazo para 
retirada é de cinco dias úteis.

Lar Amor, Luz e Esperança 
da Criança (Lalec). Aceita 
brinquedos, eletrodomésticos, 
livros, dvds, desde que em 
bom estado de conservação e 
funcionamento. De segunda à 
sexta-feira das 12h às 17h, na 
Alameda Iraé, 41, em frente à 
entrada do Parque das Bicicle-
tas. Telefone: 5051-2899

Uma maneira de transmitir 
valores e cidadania às próximas 
gerações é ensinar as crianças a 
se desapegarem de seus objetos 
materiais. 

Em primeiro lugar, é impor-
tante que elas aprendam a man-
ter seus brinquedos, materiais 
escolares, artigos esportivos, 
livros, roupas e calçados em 
boas condições. 

Aqueles que não mais se ade-
quam à idade ou que são substi-
tuídos por novos produtos po-
dem ser doados, desde que não 
estejam quebrados, rasgados ou 
deteriorados de alguma forma.

Na zona sul paulista, há di-
versas entidades que mantém 
bazares para garantir geração 
de renda e continuidade de 
seus trabalhos, ou até algumas 
que usam doações em traba-
lhos diretos com as pessoas, 
como em brinquedotecas e 
bibliotecas.

Aproveitando a proximidade 
do Dia das Crianças, que tal 
fazer aquela limpa no armário, 
junto com elas, e separar o ma-
terial passível de doação?

Uma boa ideia pode ser levar 
esses objetos para entidades que 
atendem crianças com câncer e 
crianças carentes. Muitas delas, 
inclusive, podem ser visitadas 

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

35 cm

37,5 cm

10,5 cm

19,6 cm

14,2 cm
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LEVE AS CRIANÇAS PARA PASSEIOS 
AO AR LIVRE, VALORIZE A PRÁTICA DE 
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER. 
ENSINE RECICLAGEM E COMBATA O 
DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS
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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: Pça Leonor Kauppa, 100, Saúde. SAC: 4003-7220. www.shoppingplazasul.com.br

#NOVOPLAZASUL

Ofi cina de customização de bonecos chega ao Plaza Sul

Plaza Sul tem produtos incríveis para quem curte cozinhar

P
ara comemorar o Dia das 
Crianças, uma data repleta de 
alegria e expectativas dos pe-
quenos, o Plaza Sul Shopping 
traz a campanha Coleção Tur-
ma do Safári. Entre os dias 

2 e 14 de outubro, um trio de bichinhos 
inspirados nos animais que vivem na Savana 
Africana prometem animar toda a família.

A promoção compre-ganhe apresenta 
três minipelúcias exclusivas, com o objetivo 
de despertar o interesse pela brincadeira 
e leitura de uma forma lúdica e divertida. 
Fazem parte da turma os personagens Juca, 
filhote de leão que já nasceu rugindo; Nilo, 
um hipopótamo, antes chamado de cavalo 
d’água; e Cora, uma graciosa girafa. Para 
deixar a experiência mais interativa, os 
pais poderão ler para seus filhos a história 
“Mistura de Bichos”, em que os três animais 
são protagonistas. O livrinho digital estará 
disponível no site do shopping.

Para participar da promoção, basta 
acumular R$ 250 em compras nas lojas 
participantes e registrar os cupons fiscais por 
meio do Chega de Fila, aplicativo gratuito 
disponível para smartphones Android e iOS, 
no Balcão de Trocas disposto no shopping 
ou enquanto durarem os estoques. A cam-

panha é realizada pela Sonae Sierra Brasil, 
empresa que administra o empreendimento.

Celebrando o mês das crianças, o Plaza 
Sul Shopping oferece ainda uma experiência 
única e divertida durante a oficina Bololofos, 
que pretende transformar em realidade os 
brinquedos imaginados pelos pequenos. 
No local, os participantes recebem um 
boneco de tecido em branco para dar vida 
à imaginação e desenhar um brinquedo 
exclusivo. A atividade acontece entre os 
dias 3 e 14 de outubro, com seis oficinas 
por dia: às 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h. 
Já no período da manhã, das 10h às 14h, 
acontecem as oficinas de desenhos que 
servirão de modelo para a confecção do bo-
neco Bololofos. A atração é gratuita e conta 
com 30 vagas por sessão. Para participar é 
preciso se inscrever no dia e local do evento. 
Cada sessão tem duração de 1 hora.

Outra programação para envolver fa-
mílias e vizinhança será o Terraço do Plaza, 
que acontece sexta-feira, 12 de outubro, no 
Dia das Crianças. O shopping disponibilizará 
um espaço no estacionamento G4, das 09h 
às 13h, onde o público terá a oportunidade 
de aproveitar diversas atrações como área 
de pipa, chute ao gol, basquete, área para 
andar de bicicleta, lounge de descanso, 

corrida de saco e amarelinha, entre outros.

Além disso, o shopping oferece diversas 
opções para que papais e mamães agra-
dem seus filhotes com aquela surpresa mais 
que especial. Entre os destaques estão PB 
Kids, Blanc Toys, Hering Kids, Puket, Tip 
Top e Piticas. E a partir das 12h, os restau-
rantes do shopping estarão prontos para 
oferecer um delicioso almoço de Dia das 
Crianças. São inúmeras opções na praça 
de alimentação, além dos restaurantes 
Sampa no Prato, La Pasta Gialla, Outback, 
Mustang Sally e Braugarten.

“Os nossos clientes encontrarão muitas 
opções de lojas para o 
presente dos pequenos e 
ainda poderão ganhar um 
brinde da nossa campanha 
promocional. Mas tam-
bém não faltará alegria 
e diversão para a família: 
além da oficina Bololofos, 
transformaremos o nosso 
estacionamento descober-
to em um espaço de lazer 
e entretenimento para 
que as famílias possam se 
divertir e viver bons mo-
mentos juntos.”, afirma 

Fabio Segura, Superintendente do Plaza 
Sul Shopping.

SERVIÇO:

Oficina Bololofos.

 Quando: De 3 a 14 de outubro . Horário: 
às 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h. Capa-
cidade: 30 crianças por sessão. Duração: 
1 hora. Local: Piso 1 – em frente às lojas 
C&A. Gratuito. 

Terraço do Plaza. Quando: 12/10 (sexta-
feira). Horário: Das 09h às 13h. Local: G4, 
estacionamento descoberto, acesso pela 
Rua Frei Rolim. Gratuito.

Programas de culinária 
invadiram a tv e a internet, 
provando que cozinhar está 
na moda. Mais do que isso, 
aprender a fazer as próprias 
refeições é saudável e per-
mite encontros incríveis com 
amigos e familiares. 

No Plaza Sul Shopping, diversos pro-
dutos originais vão garantir não só bons 
resultados nas receitas como muito charme 

na hora de servir.

A loja Camicado 
tem uma imensidão 

de itens: panelas, 
uti l idades do-

mésticas, ele-
trodomésticos, 
louças, enxo-
val de mesa, 
talheres, taças, 
canecas... Um 
dos itens mais 
cobiçados pela 

clientela é a linha 
Staub de panelas 
(foto 1). As tra-
vessas de estampa 
étnica (foto 2)tam-
bém têm atraído 
clientes à megaloja 
do Plaza Sul.

Na Imaginarium, há itens criativos, di-
vertidos e super diferentes. Como a mini 
churrasqueira portátil em estilo americano 
(foto 3). E ainda é uma pedida super criativa 
de presente.

A Polishop tem uma série de itens que 
certamente estão na lista de desejos de mui-
tas famílias, como a Air Fryer Philips Walita 
ou a Panela de Pressão Digital Viva, tam-

bém Phil-
lips Walita. 
( f o t o  4 )
De ta l he : 
n a  l o j a , 
o c l iente 
pode tirar 
todas  as 
suas dúvidas sobre os produtos e testá-los, 
antes de decidir pela compra.

Outra super dica é conferir a Livraria 
Saraiva, que tem uma megastore no sho-
pping. Lá, há uma seção inteira de livros 
de receitas e culi-
nária, com opções 
como “Cozinha 
Prática” (foto 5), 
da apresentadora 
Rita Lobo, é um dos 
títulos mais procu-
rados, pela lingua-
gem simples, dicas 
cotidianas e recei-
tas fáceis de fazer.

#descontos

#agenda 

Fut Encontro: 09/10
 O próximo Fut Encontro terá como tema: 

“Palmeiras de 93: o fim da fila e a retomada”. 
Vão participar do debate o professor, econo-
mista e ex-presidente do clube, Luiz Gonzaga 
Belluzzo; o repórter e apresentador da Rádio 
Transamérica e da TV Bandeirantes, André 
Galvão; o ex-jogador campeão em 1993, Jean 
Carlo; o jornalista e narrador do Esporte Inte-
rativo Alex Müller; e o jornalista da Central 3 
e Trivela, Paulo Júnior (mediador). O debate 
será às 19h, da terça, 09/10, no Parque do 
Plaza. Grátis

#moda

Book Lovers
Até o dia 19 de outubro, o Plaza Sul 

Shopping promove a primeira edição da 
Book Lovers, uma Feira do Livro voltada ao 
público infantil e adulto. São mais de 20 mil 
títulos, com preços a partir de R$ 5,00, des-
de clássicos da literatura infantil, como livros 
de dinossauros, mágicas, de atividades e em 
inglês, até livros de personagens e desenhos 
conhecidos como Barbie, HotWhells, Polly, 
entre outros. A feira está no Piso Térreo do 
shopping. Grátis. Diariamente, das 10h às 22h.

3

1

2

4

5
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•GASTRONOMIA

Restaurante com ambiente caseiro 
conquista com culinária mineira

Comida mineira é aquela 
que parece aquecer a alma 
e o coração. Aquele sabor 
de tempero caseiro, os mais 
tradicionais que relembram 
a infância e os momentos à 
mesa com a família.. 

Na Vila Mariana, tem um 
restaurante que há onze anos 
faz de tudo para resgatar esse 
clima. Não só as receitas, mas 
o próprio ambiente e decora-
ção fazem o cliente se sentir 
em casa. É o Sagrado Mineiro, 
onde é possível escolher en-
tre pratos executivos ou re-
feições para a família inteira.

A combinação deu tão 
certo que eles já expandiram 
para mais dois endereços: um 
na República e outro na Água 
Branca. 

Tem coisas bem repletas 
de memória afetiva, como 
a Carne Moída com Batata, 
que acompanha feijão, arroz 
e couve.

E também é possível se 
fartar com a Mistura Minei-
ra, que traz tutu, costelinha, 
torresmo e a banana como 
saboroso contraponto doce. 

É possível montar a pró-
pria combinação, escolhendo 
a carne, entre pernil de pane-
la, costela de porco, filé de 
frango, linguiça mineira, carne 
de sol, lombo, contra-fi lé, fi lé 
de frango ao catupiry, pica-
nha na chapa e filé mignon. 
E dá para fi car em dúvida na 
hora de selecionar três acom-
panhamentos entre o tutu, 
o feijão tropeiro, a couve, a 
mandioca, a polenta, a bata-
ta frita, o pure de batatas, a 
farofa e a salada. 

O caprichado tutu mineiro, 

com lombo, tutu, torresmo, 
couve e arroz, e o leitão à 
pururuca, com o leitão em 
pedaços, tropeiro com torres-
mo, mandioca, couve e arroz. 

Faz muito sucesso tam-
bém a picanha na chapa, que 
vem acompanhada de batatas 
fritas, tutu de feijão, arroz 
carreteiro... Uma delícia. 

O pernil tradicional, feito 
na panela com tutu, couve, 
angu e arroz, também está no 
cardápio, assim como a Coste-
linha com Quiabo, em que a 
costela de porco vem ensopa-
da com quiabo, acompanhada 
de arroz, couve e angu. 

A feijoada não poderia 
faltar, bem ao estilo mineiro, 
saborosa, repleta de carnes, e 
acompanhada de arroz, faro-
fa, couve e laranja. Para quem 
curte um tempero caseiro 
mineiro, mas não é tão fã das 
carnes suínas, a ideia é recor-
rer aos pratos feitos de carne 
bovina, frango ou peixe. 

A Vaca Atolada, com cos-
tela de boi com mandioca 
ensopada, couve e arroz, é 
tão pedida quanto o Escon-
didinho, em que o purê de 

mandioca envolve carne de 
sol e catupiry, com cobertura 
de mozarela, acompanhados 
de arroz e fritas.

O Frango do Caipira, en-
sopado com quiabo, angu, 
couve e arroz está entre os 
mais pedidos entre as aves e 
a Merluza, em que o filé do 
peixe vem ao molho de cama-
rão, com arroz e purê, têm fãs 
também. 

Para acompanhar ou para 
abrir o apetite, não deixe de 
pedir sugestões da imensa 
carta de cachaças mineiras 
da casa. A casa tem também 
porções de petiscos, para 
fazer de quaquer happy hour 
uma delícia.

E é impossível resistir a 
encerrar a visita sem uma so-
bremesa típica, como o Doce 
de leite, Romeu e Julieta, 
Arroz doce, Ambrosia, Doce 
de Abóbora, pudim da casa…

O Sagrado Mineiro fi ca na 
Rua Luis Goes, 631 – Vila Ma-
riana. Telefone: 5584-6959. 
Funciona de Terça a Sexta, 
das 11h30 às 15h00; sábados, 
domingos e feriados até 
17h00.

O delicioso sabor da 

COZINHA MINEIRA!

R. Luís Góis, 631 - Vila Mariana     5584-6959
Horário de funcionamento: - 3a. a Sexta,  das 11h30 às 15h.  - Sábados, domingos e feriados:11h30 às 17h

R. Luis Góis, 1566
F: 5072-3266

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas)

FESTIVAL DE 
ESPETINHOS

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

DE TERÇA A QUINTA
ESPETINHOS

R$ 5,00
(TODOS OS
SABORES)

CERVEJAS
R$ 11,90

(ORIGINAL, HEINEKEN, 
SERRAMALTE)

AOS SÁBADOS: SABOROSA FEIJOADA
DOMINGOS - PRATOS COM FRUTOS DO MAR

E MAIS:
☑ LULA, CAMARÃO
☑ RISOTOS, SPAGHETTI ALFREDO
☑ ESCONDIDINHOS: CAMARÃO E CARNE SECA
☑ CARNES GRELHADAS, ESPETINHOS
☑ PORÇÕES VARIADAS, ACEPIPES
☑ FEIJOADA ÀS QUARTAS E AOS SÁBADOS
☑ PAELLAS AOS DOMINGOS
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Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA

C
re

ci
: 3

12
3-

J AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

Fone: 5585-2088
Horário 2a a 6a das 8:00 às 18:00 horas

Sábados das 9:00 às 13:00 horas
www.dinamarimoveis.com.br

Não perca seu precioso tempo, venha 
fazer sua nova locação

conosco e melhore seus negócios.  

TÉRREAS

APARTAmEnToS

ComERCIAL

SoBRADoS

SoBRADoS

SALAS

VILA moRAES
R$ 550.00

1 DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO

VILA BRASILInA

R$ 700.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 

1 VAGA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 700.00

1 DORMITORIO

COZINHA

BANHEIRO

ÁGUA FUnDA

R$ 750.00

1 DORM  COZINHA 

BANHEIRO

LAVANDERIA

SAÚDE
R$ 800.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO AREA 

SERVIÇO

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 850.00

1 DORMITORIO

COZINHA BANHEIRO 

CORREDOR LATERAL

VILA CAmPESTRE/
JABAQUARA
R$ 800.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 
QUINTAL GRANDE

VILA BRASILInA
R$ 800.00

(InCLUSo IPTU)
1 DORMITORI SLA 

COZINHA BANHEIRO 
LAVANDERIA

VILA moRAES
R$ 1.000.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA

IPIRAnGA

R$ 1.000.00

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA

V. SAnTo ESTEFAno
R$ 1.200.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
QUINTAL GRANDE

IPIRAnGA 
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS SALA 
OZINHA BANHEIRO AREA 

SERVIÇO E GARAGEM 
COBERTA

VILA PRUDEnTE
R$ 1.000.00

02 DORMITÓRIOS 
SALACOZINHA BANHEIRO 

ÁREA DE SERVIÇO 
QUINTAL E GARAGEM

VILA moRAES 
(ASSoBRADADo)

R$ 1.200.00
2 DORMITORIOS SALA 

2 AMBIENTES COZINHA 
BANHEIRO LAVANDERIA 
COBERTA 1 VAGHA DE 

GARAGEM

VILA BRASILInA 
(ASSoBRADADo)

R$ 1.300.00
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO

VILA BRASILInA
R$ 1.400.00

2 DORMITOPRIOS SALA 

GRANDE COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA

VILA GUmERCInDo
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

ÁREA SERVIÇO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.500.00

2 DORMITOROS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA 01 VAGA
DE GARAGEM

JD.DA SAÚDE
R$ 1.600,00

(SoBRADo DE VILA)
2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO AS 
DORMIT NOS FDS COM 
BANHEIRO QUINTAL 01 

VAGA DE GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.500.00 

(ESQUInA Com AV. 
oSVALDo ARAnHA)
03 DORMITORIOS SALA 

GRANDE COZINHA 
COM ARMARIO 
BANHEIRO AREA 

SERIÇO COM BANHEIRO 
DP EMPREGADA 
COM BANHEIRO 

QUINTALPEQUENO 
GARAGEM PARA VARIOS 
CARROS.TOTALMENTE 

REFORMADO!!!

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
AREA SERVIÇO COM 
BANHEIRO 1 VAGA

JARDm DA SAÚDE 
R$ 2.800.00 
(ComERCIAL)

6 SALAS COPA COZINHA 
3 BANHEIROS AREA 

SERVIÇO 2 VAGAS DE 
GARAGEM QUINTAL

COM CHURRASQUEIRA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 3.000.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO

DEP EMPREGADA 
BANHEIRO A/SERVIÇO

E 1 VAGA

JARDIm DA SAÚDE
R$ 3.800.00

3 DORMITORIOS SALA 
2 AMBIENTES COZINHA 

BANHEIRIO REA SERVIÇO 
COM BANHEIRO 4 VAGAS 

DP EMPREGADA E 
QUINTAL

JARDIm DA SAÚDE

R$ 6.000.00

4 DORMITORIOS 

COM 1 SUITE SALA 2 

AMBIENTES COZ COM 

AE BANHEIRO LAVABO 

DEP EMPREGAD COM 

BANHEIRO AREAS 

SERVIÇO 4 VAGAS.

AP DUPLEX noVo 
IPIRAnGA 72m² 

PACoTE R$ 3.600,00
1 DORM, SALA, COZ 
C/AE,WC, SACADAC/

VARANDA, AR CONDIC. 
LAZER COMPLETO

TABoÃo/DIADEmA
R$ 800,00

APTOS COM 70 M COM 
01 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 
AREA DE SERVIÇO. 

OTIMA LOCALIZAÇÃO.

LIBERDADE
R$ 800,00

PRÓXIMA ESTAÇÃO 
METRO SÃO JOAQUIM

1 DORM SALA
COZINHA BANHEIRO 
ÁREA DO SERVIÇO

AV DoS oURIVES
R$ 900.00

02 DORMITORIOS 
SALAC/SACADA COZINHA  

BANHEIRO COM BOX  
LAVANDERIA 1 VAGA

VILA DAS mERCES
R$ 1.000.00

2 DORMITORIOS COM
AE SALA COZINHA COM 

AE BANHEIRO ÁREA
DE SERVIÇO COM 
BANHEIRO 1 VAGA 

VILA VERA

R$ 1.100,00

2 DORMITÓRIOS

SALA GRANDE

COZINHA BANHEIRO 

QUARTO DE

EMPREGADA 

LAVANDERIA

01 VAGA

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 1.200.00

3 DORMITÓRIOS

SALA COZINHA C/ 

ARMARIOS BANHEIROS 

LAVABO AREA SERVIÇO 

COM BANHEIRO

01 VAGA

DE GARAGEM

VILA LIVIEIRo
R$ 1.200.00

2 DORMITORIOS
SALA COZINHA 

BANHEIRO AREA
SERVIÇO 1 VAGA

JD DA SAÚDE
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS + 
1 OPCIONAL COM AE

SLA COZINHA
BANHEIRO 1 VAGA

IPIRAnGA
R$ 2.000.00 (PACoTE)

2 DORMITORIOS 
GRANDES SALA GRANDE 

COZINHA BANHEIRO 
QUINTAL GARAGEM 86M

IPIRAnGA
R$ 500.00
SALÃO COM

30 METROS

E 1 BANHEIRO

TABoÃo/DIADEmA
R$ 700.00
SALÃO COM

40 METROS

E 1 BANHEIRO

JD DA SAÚDE-/+

R$ 800.00

SALÃO C/ 40 METROS

E 1 BANHEIRO

SÃo JUDAS
R 900.00

SALÃO COM

60 METROS E

1 BANHEIRO

SAnTA CRUZ
R$ 1.200.00

SALÃO COM

40 METROS

E 1 BANHEIRO

ÁGUA FUnDA
R$ 2.000.00

SALÃO COM

70 METROS E

1 BANHEIRO

VILA moRAES
R$ 2.200.00

SALÃO COM 50 METROS 

1 BANHEIRO

E MEZANINO

RUDGE RAmoS/
S.B. CAmPo
R$ 2.300.00

SALÃO C/ 175 M 
BANH E COZINHA + 1 

ASSOBRADADO NOS FDS 
COM 2 DORM SALA COZ 

BANHIERO A/SERVIÇO

AV Do CURSIno
R$ 2.400.00

SALÃO COM

90 METROS

E 2 BANHEIROS

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 500.00

SALAS COM

20 METROS E

1 BANHEIRO

PRAÇA DA ÁRVoRE

R$ 900.00

2 SALAS COM 

BANHEIRO E

AREA LIVRE

VILA DAS mERCES

R$ 1.000.00

2 SALAS COM +/- 50 

METROS C/COPA E 

BANHEIRO

VILA moRAES

R$ 1.100.00

SALAS COM

100 METROS

2 BANHEIROS

VEnHA TomAR Um CAFÉ 
ConoSCo. AmBIEnTE 

ConFoRTÁVEL E AmPLo 
ESTACIonAmEnTo.

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

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

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

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

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.950 MIL

Ótimo local da R. Tuiucuê,
AU=302m², acabto. diferen-
ciado, c/ 3 suítes, 1 máster c/ 
closet, living p/ 4 amb. c/ jacuzi 
e área gourmet, sl. TV, lav, coz. 
planej., dep. p/ emp., gar. p/ 3 

carros - REF.: 16.758

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 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/ empregada, 

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
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

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$ 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

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

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

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 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

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.: 16.857

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

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

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/ sacada, cozinha 

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

REF.: 16.994

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
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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 810 MIL
Terreno 10 x 30mts., ótimo local 
da Rua José Marti, excel. conse-
vação, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 3 amb., coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., jardim, 

quintal c/ churrasq., gar. p/
4 carros - REF.: 17.086

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 COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE

R$ 390 MIL
Ótima localização da Av. Bq. 

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

3,80 x 28 mts., vago, c/ 2 
dorm., wc social, sala, cozinha, 

dep. p/ empreg., garagem
p/ 1 carro - REF.: 16.468

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
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

SOBRADO + EDÍCULA
BQ DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Terreno 5 x 50 mts., constru-
ção 380 m², sendo um sobra-
do 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

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO 

R$ 890 MIL
Excelente localização, c/ 3 

dorm., 2 suítes, wc social, li-
ving, sl. jantar, lavabo, cozinha, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 15.058

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/ edícula 

nos fundos c/ 133 m² - 
REF.: 17.020

SOBRADO
BQ DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Seminovo, ótimo acabto., ter-
reno 187 m², constr. 270 m², 

c/ 3 suítes c/ AE, closet, living 
p/ 2 amb., sl. TV, lavado, copa, 
coz. planej., dep. empreg., gar. 
p/ 4 carros, edícula c/ 3 salas 
p/ escritório - REF.: 17.115

APTO
BQ DA SAÚDE

R$ 425 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da Saúde, 

c/ 2 dorm., wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, gar. p/ 

1 carro, lazer completo, estuda 
permuta c/ apto. maior valor 
na região - REF.: 17.099

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 

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

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim 

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

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

REF.: 15.774

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

living, lavabo, cozinha c/ 
armários, fogão e mesa 

embutidas, quintal, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 15.864

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 588 MIL
Excelente localização do bairro, 

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

= 220m² - REF.: 16.921

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 590 MIL
Ótima oferta, vago, ótimo p/ 

moradia ou investimento, c/ 3 
dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 3 carros 

- REF.: 16.114

SOBRADO
V. CLEMENTINO

R$ 590 MIL
Excelente localização da Rua 

Cel. Lisboa, ótimo p/ fins 
comerciais ou residenciais, 
vago, c/ 3 dorm., wc social, 
sala, lavabo, copa, cozinha, 

qto. p/ empregada, garagem p/ 
1 carro - REF.: 16.111

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 

plano, medindo aprox. 10 x 35 
mts, com casa antiga de 220 
m² de construção, ótimo para 

reforma ou construção - 
REF.: 15.067

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 786 MIL
Terreno 10 x 30 mts., constru-
ção de 143 m², ótimo local da 
Rua Francisco Dias, c/ 2 dorm. 

c/ AE, wc social, living, coz. 
c/ AE, amplo quintal, jardim, 

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
A 600 mts. do Metrô Alto do 
Ipiranga, c/ 3 dormitórios, 1 
suíte c/ AE, wc social, living, 
lavabo, cozinha c/ AE, lavan-

deria, wc p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 17.016

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

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churrasq. e 
forno á lenha, piscina, saúde, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

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$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 suítes, living 

p/ 3 amb., lavabo, escritório, 
cozinha conjugada c/ espaço 

gourmet, quintal gramado, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 15.555
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Praça Juca Mulato ganha 
revitalização e é “adotada”

A Praça Juca Mulato é da-
quelas que sempre acaba no 
noticiário por um motivo ne-
gativo: as inundações ali são 
frequentes. Para quem não 
reconhece pelo nome, é aquela 
imensa área verde que andava 
com cara de abandonada em 
frente ao Tribunal de Contas 
do Município, na esquina das 
Ruas Professor Ascendino Reis 
e Rubem Berta.

Mas, agora, a Praça está 
completamente revitalizada, 
graças ao Programa Adote 
uma Praça. Uma construtora 
fez a obra de revitalização e 
agora vai se responsabilizar 
também pela manutenção 
pelo prazo de 36 meses. 

A empresa já investiu R$ 
200 mil no projeto, para cui-
dar da jardinagem e outros 
serviços na área de 6.330 m². 
Foi feito o plantio de 1.300 m² 
de manchas fl oridas (canteiros 
com flores), 150 m² de lírios 
e 900 m² de manchas verdes 
(canteiros gramados). 

Além disso, 150 metros qua-
drados de piso e rampas de 
acesso foram instalados, me-
lhorando a circulação das pes-
soas e também a acessibilidade 
na praça. Outra ação que modi-
fi ca completamente o visual da 
praça é o reforço da iluminação, 
que agora conta com 13 novos 
postes. Todos os bancos tam-
bém foram reformados.

Adoção
A Praça foi adotada pela 

incorporadora Cyrela, em uma 
ação que pode ser imitada por 
outras empresas e até mesmo 
por pessoas físicas. De acordo 
com Piero Sevilla, diretor de 
incorporação na Cyrela, a Juca 
Mulato, mais do que um espa-
ço público, é um patrimônio 
do bairro. 

Para o subprefeito da Vila 
Mariana, Benê Mascarenhas, 
as parcerias são muito impor-
tantes para que a Prefeitura 
consiga manter os espaços 
públicos com mais qualidade.

“A Praça Juca Mulato está 
num local privilegiado, perto 
de grandes avenidas da região, 
e era subutilizada pela popula-
ção. Agora, com a revitalização 
e a melhoria na iluminação, 
nosso objetivo é que as pes-
soas ocupem o local, inclusive 

à noite”, afi rma.
O programa Adote Uma 

Praça tem o objetivo de au-
mentar a conservação de áreas 
verdes na capital e desburocra-
tizar os processos de adoção. 
Até o mês de agosto, 1.225 
praças foram adotadas.

O programa foi simplifi cado 
e permite que empresas, enti-
dades e cidadãos possam cuidar 
da conservação de áreas públi-
cas do município com serviços 
de manutenção e execução de 
melhorias urbanas, ambientais 
e paisagísticas. Em troca, a pes-
soa ou empresa pode expor seu 
nome ou marca no local.

Basta o interessado apre-
sentar na subprefeitura local 
seu RG ou CNPJ e o endereço 
da residência ou empresa. A 
solicitação deverá ser analisa-
da no prazo máximo de cinco 
dias úteis.

Fotos: Prefeitura

PÁG. 08 05 de OUTUBRO de 2018

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 
SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

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

TOQUE JÁ
Piano, Teclado, Violão, Acordeon, 

Violino, Flauta Doce e outros
Aulas Especiais para 3 Idade e 

Crianças. Vendo Piano
Pça Árvore Mirandópolis
F: 5072-9636 / 5581-7592

Cel. 99132-1189

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CLUBE RECREATIVO AGRADO, por meio de sua administradora 
provisória, Aurenice Adelia Teixeira, convoca qualquer 

interessado à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, qual 
será realizada no dia 14 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, 5 de outubro de 2018.

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

“SEDE PRÓPRIA”

ExcElEntE APtO 
PAUlIStA R$ 690 mIl
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

e area de serviço, 3 vagas de 
garagem, lazer etc  . Ótima  

oportunidade!  REF.:01-2975

lIndO APtO  R$ 360 mIl 
REFORmAdO  

Todo reformado, à 5 min. 
Do Metrô, 2 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, 

cozinha com armários, 60 m2 
úteis e vaga livre, Visite hoje!  

REF.: 04-3229

cASA téRREA
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

IMÓVEISIMÓVEIS 
VENDA

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

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

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. 

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.

 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 pçA ÁRVORE 
pRÓx. CENTER CASTILHO 

R$ 700 MIL
130m2 AC, 2 dorms. gdes, WC 

reformado, sala coz, D.E. c/ WC, 
entrada lateral, terraço, 2 vagas 
de garagem. Estuda proposta.

ApTO. 500M METRô 
jABAqUARA - 56M²

R$ 190 MIL
1 dormitório, sala, cozinha,

2 WC´s.

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

PORTA
BALCÃO 

3 FOLHAS 
2,10 X 1,50
BRILHANTE

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

BASCULANTE 
0,60 X 0,60 
BRILHANTE

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

VENEZIANA 3 FOLHAS 
1,00 X 1,00 BRILHANTE

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
 1,00 X 1,20

PORTA 
VISION 3 

PORTA 
CAMARÃO 
2,10 X 0,80

UNIDADE ROSCHEL - 
TELEFONE: 5929-9555

Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José - 

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

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

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

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

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

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

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

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

R$
699,90R$ 46,90

R$ 259,90 R$ 199,90

R$ 149,90

LOJA DE
FÁBRICA

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

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

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

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

WhatsApp: 9 4796-1289

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

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

R$
999,90

VITRO 2 FOLHAS 
1,00 X 1,00 
BRILHANTE

R$ 99,90

Av. Santo Amaro,  3532 - Tel.: 5531-1068 e 5041-1084
9 6121-5880  - email tapecariaprogresso@terra.com.br

RENOVAMOS SEU TAPETE 
♦ Cortes sob medida ♦ Consertos e restauração 

♦ Acabamentos artesanais e industriais para todos os tipos de 
tapete (franjas, debrum, etc..)

RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS 
♦ Lustração ♦ Pátina ♦ Estofados

LAVAMOS 
♦ Cortinas ♦ Carpetes ♦ Persianas ♦ Tapetes ♦ Estofados

TRABALHAMOS 

COM GESSO

E PINTURA

FABRICAMOS 

E REFORMAMOS 

CÚPULAS

  - email tapecariaprogresso@terra.com.br
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•CULTURA

Vila Clementino vai ganhar 
Centro de Cultura em Saúde

Um moderno auditório para 
110 pessoas, livraria universitária, 
área de convivência, áreas de ex-
posição dos acervos históricos, 
área de leitura livre e de estudos 
em grupo e acesso a cerca de 1 
milhão de fascículos de periódi-
cos em saúde desde 1853. A Bi-
blioteca da Unversidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), na Vila 
Clementino, vai se tornar um 
mega empreendimento cultural, 
aberto não só à comunidade aca-
dêmica mas a todos os cidadãos. 
Será o Centro Cultural em Saúde 
da Unifesp.

A nova estrutura garantirá 
ainda acessibilidade e segu-
rança aos usuários, com a re-
estruturação completa da edi-
fi cação, coberturas, sistemas 
e redes de elétrica, telefonia e 
hidráulica, banheiros e climati-
zação, com atenção especial à 
prevenção de incêndio. 

Fundada em 1936, a biblio-
teca possui o maior acervo de 
Saúde do país e da América 
Latina. Ela terá áreas para 
acervo e exposição da história 
da Escola Paulista de Medicina 
(EPM) e da Escola Paulista de 
Enfermagem (EPE).  

O local abrigará o Centro de 
História e Filosofi a das Ciências 
da Saúde (CeHFi) e parte do 
acervo do Projeto Xingu, que 
também terá ali sua área ex-
positiva. 

O Centro Cultural foi pla-
nejado em conjunto com o 
novo projeto de urbanismo 
do Campus São Paulo, que irá 
promover uma maior integra-
ção com a cidade, com áreas 
mais amplas e agradáveis para 
acolher os usuários do seu 
complexo de ensino, pesquisa 
e assistência. 

A modernização e amplia-
ção da biblioteca permitirá 
abrigar novas atividades – 
permanentes e gratuitas – que 
atenderão à comunidade aca-
dêmica da universidade, além 
dos usuários do complexo de 
saúde, escolas e cidadãos em 
geral e vão privilegiar o amplo 
acesso da população aos bens 
culturais, científi cos e acervos 
produzidos pela Unifesp. 

“Esse projeto cumpre o 
papel da universidade públi-
ca, que é produzir ensino, 
pesquisa e extensão, além da 
assistência, possibilitando às 
pessoas acesso ao conheci-
mento”, observou a reitora 
Soraya Smaili, ao agradecer o 
apoio dos primeiros doadores 
e ressaltar a importância do 
Centro Cultural em Saúde da 
Unifesp.

O projeto foi anunciado na 
terça-feira (2/10), com divulga-
ção das primeiras doações para 
um dos projetos aprovados pelo 
Ministério da Cultura (MinC), 
dentro da autorização de cap-
tação aprovada em março de 
2018, no âmbito da Lei Roua-
net. Os recursos, provenientes 
tanto de empresas – Grupo 
Fleury, Bradesco – quanto de 
pessoas físicas, serão utilizados 

na modernização da Biblioteca 
do Campus São Paulo, que se 
tornará um Centro Cultural em 
Saúde da Unifesp.

Com o projeto executivo 
pronto desde 2017 e a prepa-
ração da licitação da obra em 
andamento, o início das obras 
está previsto para o primeiro 
semestre de 2019. 

A captação dos recursos 
está sendo feita por meio da 
Fundação de Apoio à Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(FapUnifesp), que atua como 
proponente no projeto, com 
valor autorizado de captação 
de R$ 12 milhões. 

Novos doadores estão sen-
do contatados e o envolvimen-
to de toda a comunidade aca-
dêmica para atrair interessados 
será de grande importância. 
Para isso, o Campus São Paulo 
mantém um GT de Captação.  
A obra demanda recursos que 
superam R$ 12 milhões

A Biblioteca fi ca na Rua Bo-
tucatu, 862 - 1º prédio - entrada 
pelos fundos - Vila Clementino. 
Funciona de segunda a sexta, 
das 7h às 21h, mas é voltada 
ao público acadêmica. Conta 
também com acervo digital 
disponível no site www.biblio-
teca.unifesp.br.

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
9.9458-6000

CUIDADORES DE IDOSOS
Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados 
para atendimento do 
idoso, em domicílio ou 
acompanhante hospitalar

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

SEU DIREITO DE SABER É NOSSO DEVER.
www.prefeitura.sp.gov.br

A Prefeitura de São Paulo promove uma vida ativa e digna  

para a melhor idade: através das 91 unidades do NCI – Núcleo  

de Convivência do Idoso, ajuda os idosos a resgatar vivências  

e a valorizar suas histórias.

Artesanato, ioga, pilates, dança, canto coral e outras atividades.

O NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA 
DO IDOSO CUIDA MUITO BEM 

DAQUELES QUE AMAMOS.
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Paulistanos podem fazer 
aulas gratuitas de natação 
e hidroginástica

Quem quer fazer aulas de 
natação ou hidroginástica 
não pode perder esta opor-
tunidade. A Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME), conta com 19 centros 
esportivos que oferecem, gra-
tuitamente, estas modalida-
des. Em todos os endereços as 
aulas são supervisionadas por 
um professor.

Tanto a natação quanto a 
hidroginástica são considera-
das atividades aeróbicas e, por 
serem por serem realizadas 
na água, provocam impactos 
menores nas articulações. Para 
participar, basta se dirigir até 
um dos centros que oferecem 
as aulas com RG, duas fotos 
3x4 e comprovante de residên-
cia, para fazer a carteirinha. 
Menores devem estar acompa-
nhados por seus responsáveis. 
No ato da inscrição, os interes-
sados receberão orientações 
sobre o exame médico e as 
roupas que devem ser usadas 
durante as atividades.

Na Zona Sul de São Paulo, 
há dois centros esportivos 
municipais que oferecem essas 
aulas gratuitamente. Confi ra: 

Centro Esportivo Santo 
Amaro/Joerg Bruder: Av. Padre 
José Maria, 555 – Santo Amaro

 Hidroginástica: terças e 
quintas-feiras, 16h às 17h (aci-
ma de 17 anos); quartas e 
sextas-feiras, 8h às 9h (acima 
de 15 anos); 10h, 14h30 e 15h30 
(maiores de 17 anos);

Natação: terças e quintas-
-feiras, 8h às 9h e 13h30 às 14h30 
(crianças entre 4 e 9 anos); 
quartas e sextas-feiras: 8h às 
9h (para pessoas entre 8 e 16 
anos); 9h às 10h (crianças entre 
10 e 12 anos e maiores de 17); 
10h às 11h (maiores de 15 anos); 
13h30 às 14h30 (crianças entre 
10 e 12 anos); 14h30 às 15h30 
(pessoas entre 13 e 16 anos);

Centro Esportivo Santa 
Catarina: Rua Rodes, 112

Hidroginástica: quartas e 
sextas-feiras, 10h às 11h (so-
mente mulheres;

Natação: terças e quintas, 
9h às 9h45 (crianças acima de 
13 anos); 9h45 às 10h30 e 14h 
às 14h45 (crianças entre 10 e 12 
anos); quartas e sextas-feiras, 
10h às 10h45 e 14h às 14h45 
(crianças acima de 13 anos); 
10h45 às 11h30 e 15h às 15h45 
(crianças de 7 a 9 anos);
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Whitaker tem feira orgânica noturna até novembro 
Começou na quarta, 3 de 

outubro, a Feira Orgânica No-
turna Vila Mariana, na Avenida 
José Maria Whitaker. 

A feira vai acontecer to-
das as quartas, das 17h às 
21h, durantes os meses de 
outubro e novembro, na área 
livre existente na esquina da 
Avenida José Maria Whitaker 
com a Alameda dos Guatás, na 
divisa entre Planalto Paulista e 
Mirandópolis. A Feira é uma ini-
ciativa da Subprefeitura de Vila 
Mariana, Cades Vila Mariana e 
Agenda 2030.

“São produtos fresquinhos, 
sem venenos, nem agrotóxi-
cos”, comemora Sergio Shige-
eda, que é integrante do Cades 
(Conselho Municipal do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável) da Vila Mariana e 
participante da Horta Comuni-
tária da Saúde.

O Jornal São Paulo Zona Sul 
já havia divulgado a iniciativa, 
em primeira mão, há quase 
dois meses, ainda em fase de 
planejamento. 

Segundo o prefeito regional 
de Vila Mariana, Benedito Mas-
carenhas, que também preside o 
Cades, a Feira Orgânica Noturna 
vai acontecer em caráter expe-
rimental durante esses meses 
de outubro e novembro e, se 
houver aceitação da comunida-
de, ganha caráter permanente. 
“Queremos divulgar para todos 
que se preocupam com uma 
alimentação saudável, para que 
possam frequentar a feira e 
estimular a agroecologia”, diz 
Sérgio Shigeeda.

Há apenas sete feiras orgâ-
nicas em funcionamento em 
toda a capital. Uma delas no 
Modelódromo do Ibirapuera 
aos sábados, outra ao lado do 
terminal Jabaquara, às quartas 
durante a manhã.

A Feira da Vila Mariana será 

a primeira em horário noturno, 
o que pode facilitar o acesso da 
população da capital aos pro-
dutos, já que pode ser visitada 
após o horário de trabalho.

A área da Avenida José 
Maria Whitaker já recebe ou-
tras feiras convencionais, pela 
manhã, às terças, sextas e aos 
sábados, portanto já é bem 
conhecida da população local, 
que agora precisará cultivar o 
hábito também de frequentar 
a nova feira orgânica noturna.

Fica na Av José Maria Whi-
taker, 1780.

Veja o que o futuro 
lhe reserva:

• Tarô
• Baralho Cigano
• Previsões 2014
(11) 2684-1443

 
LULA
 
TIRAR: 2012 E FUNCIONAMOS DE 2ª A SÁBADO DAS 8:30 ‘AS 21HS.
 
COLOCAR: 2014 E ATENDIMENTO TODOS OS DIAS.

• Tarô
• Baralho Cigano
• Previsões 2014

ATENDIMENTO 
TODOS OS DIAS

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

    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

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.

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.


