Rede de origem norte-americana
lança cardápio combinado
com preços especiais

Piquenique com Papai Noel,
contação de histórias e oficinas:
tudo grátis para a garotada
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Telefone: 5072-2020

www.jornalzonasul.com.br
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Parque Ecológico Imigrantes é aberto
Divulgação

A menos de 20 minutos
do Jabaquara surge um novo
oásis: o PEi, Parque Ecológico
Imigrantes, foi construído
em reserva ambiental, respeitando a Mata Atlântica e
dentro de um conceito de
baixíssimo impacto ambiental, por uma Ong que agora
está abrindo as portas para
visitas públicas, gratuitas e
monitoradas. Localizado na
Rodovia dos Imigrantes, o
novo parque tem bondinho
inclinado (foto), trilha sensorial, é totalmente acessível
para pessoas com deficiências e inúmeros pontos de
contemplação para que os
visitantes possam redescobrir a importância do contato
com a natureza e valorizar
sua preservação. As visitas
podem ser agendadas a partir de quarta, 12 . Página 2

ESPETINHOS
A R$ 5!
DE SEGUNDA A SEXTA
PRONTO PRA CONSUMO

Natal Solidário:
leve recicláveis
para ajudar
catadores
Que tal participar de
uma ação solidária doando
apenas aquilo que não tem
mais valor para você e sua
família? Metal, plásticos,

ÓTICA
Mara Rocha

ABRIREMOS SÁBADO,
DAS 08h30 ÀS 17H,
COM MUITAS
OFERTAS

ÚLTIMAS
• VARILUX EM DOBRO
ANAS
• TRANSITIONS EM DOBRO SEM
• TODAS CRIZAL EM DOBRO

PAGUE UMA E LEVA OUTRA - PROMOÇÃO DO FABRICANTE E DA LOJA

TRABALHAMOS COM TABELA ESSILOR
MOS
ACEITA S 5594-1898
E
Õ
T
R
CA
2645-7506
EM 6X

papel, vidros, embalagens
longa vida... Tudo isso pode
ser doado a uma cooperativa de catadores no Jabaquara. O benefício é duplo: a renda dos catadores
tem um complemento e
sua família ainda contribui
com a reciclagem de materiais na cidade. Página 6

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental
MANHÃ - TARDE - INTEGRAL
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TEMOS BUFFET DE CHURRASCO
Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista
Fones: 2276-7901 * 2275-8219

Aulas de Judô • Robótica pedagógica • Música
ESPECIAIS
ValoresVALORES
especiais
até
22/dezembro/2016
ATÉ 21 DE DEZEMBRO

Desde 1955 Ensino de

Tradição e Qualidade
Matricule-se já!
www.externatosantana.com.br

2275-6531 (ao lado da estação Saúde do Metrô)

Rua Pereira Estéfano, 54
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COMPRAMOS
Parque Ecológico Imigrantes é inaugurado e CARTUCHOS
E TONERS
tem fácil acesso a quem mora na Zona Sul
•MEIO AMBIENTE

O nome já indica
que os moradores
de bairros vizinhos
à Rodovia serão beneﬁciados com a novidade: acaba de ser
inaugurado o Parque
Ecológico Imigrantes (PEI), presente
de uma Ong para o
estado de São Paulo.
E como o nome indica, ﬁca junto à Rodovia dos Imigrantes,
no quilômetro 34,5,
em São Bernardo do
Campo, ou seja, a
23km de distância - ou
cerca de 20 minutos de carro,
apenas - da região do viaduto
Mateus Torloni, localizado na
entrada da Cidade Vargas/
Jabaquara.
Realização da Fundação
Kunito Miyasaka, o parque foi
anunciado como um presente
da comunidade japonesa à
brasileira. A abertura do PEI
ao público consta como um
dos principais eventos de
sustentabilidade do calendário de comemorações dos 110
anos da imigração nipônica
ao Brasil.
A operação se dará por
meio de visitas gratuitas e
monitoradas para o público,
com agendamento prévio
pelo site www.parqueecologicoimigrantes.org.br, com
abertura de calendário sempre às quartas. O primeiro
agendamento acontece no dia
12 de dezembro.
Atrações
Trilhas, bondinho em meio
à Mata Atlântica, museu... O

Divulgação/PEI

novo parque será um espaço
de contemplação da Mata
Atlântica, que reúne em si a
ﬁlosoﬁa japonesa do Mottainai (termo que transmite a
sensação de pesar em relação
ao desperdício) e os conceitos de Sustentabilidade, que
serviram como ponto de partida para a criação de formas,
volumes e estruturas que
valorizassem e permitissem
o menor impacto possível ao
meio ambiente.
Seis trilhas
São seis trilhas traçadas
para a visitação. Nelas foram priorizados aspectos
como pontos de beleza cênica, curiosidades da flora ou
da história de interferência
antrópica (ações do homem)
na região, além de caminhos
de acesso às estruturas físicas
da unidade.
Para atender à diversidade
de interesse, foram traçadas
trilhas curtas, com poucos
obstáculos, quase zero de

desnível e trilhas longas, em
meio ao relevo acentuado e
comum à região das cabeceiras da Serra do Mar.
Mudas e sensibilidade,
bondinho inclinado
Os recursos disponibilizados pelo parque promovem
uma nova forma de relacionamento com a natureza e o
meio ambiente, contribuindo
para a reabilitação física e psicológica dos visitantes.
Os canteiros de mudas do
PEI propiciam experiências às
pessoas com necessidades
especiais. Trajetos facilitam a
inclusão em atividades de ecoturismo, esportes e aventura.
Plataformas, rampas de
acesso, bondinho em plano
inclinado, corrimãos e recursos eletrônicos de áudio,
assim como a Trilha Sensorial
permitem que cadeirantes,
deﬁcientes visuais e pessoas
com necessidades especiais
possam desfrutar do convívio
com a natureza.

Respeito à natureza
As soluções ambientais da construção do PEI começam
no portal de entrada
que recebe os visitantes. Na estrutura
de aço reciclado, feita com perﬁs metálicos parafusados,
estão embutidos a
sucata equivalente
a 130 carros populares; a ﬂexibilidade
de poder desmontar
e remover a estrutura com facilidade
no futuro; a montagem sem o uso de solda; a
possibilidade de reciclagem
no futuro e, por todas essas
características, a redução de
emissões de gases CO2. Além
disso, as paredes facilitam
a ventilação cruzada e a climatização, pois são feitas de
chapas perfuradas.
A passarela elevada – principal local de circulação de
pessoas pelo parque – que
sobrevoa a ﬂoresta em meio à
copa das árvores foi construída
com a utilização da madeira
plástica, essas estruturas são
compostas por 70% de sobras
de madeira, como serragem,
e 30% de resíduos oriundos
do pós-consumo de plástico,
como no caso das garrafas PET.
Conheça os detalhes e
faça agendamento da visita
monitorada e gratuita pelo
site: www.parqueecologicoimigrantes.org.br. Acesso pelo
quilômetro 34,5 da Rodovia
dos Imigrantes - São Bernardo
do Campo.

VAZIOS
ORIGINAIS

F:5589-3318
rvaambiental@terra.com.br

12 ANOS DE
UPO
VIAGENS EM GR

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR

EM 2018 (AOS SÁBADOS)

23 DE FEVEREIRO DE 2019 - SÁBADO

SANTOS - ESCUNA E AQUÁRIO

Inclui: ônibus executivo, almoço, lanche de bordo, passeio de
escuna, visita ao aquário, centro histórico, city tour panorâmico
pelas praias e tempo livre Ponta da Praia de Santos

Valor: R$ 189,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 99,00
16 DE MARÇO DE 2019 - SÁBADO

ÁGUAS DE LINDOIA E SERRA NEGRA

Inclui: ônibus executivo, almoço, lanche de bordo, passeio de
trenzinho em Águas de Lindoia até o Cristo, tempo livre para
compra de malhas, doces, artesanatos, queijos etc.

Valor: R$ 229,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 119,00

INTERNACIONAL

COM A
OPERADORA
INVESTUR

JAPÃO
Via Dubai

SAÍDA DO BRASIL: 13 DE MAIO DE 2019
Dubai - Osaka - Quioto - Hakone - Monte Fuji - Tóquio - Nara

99918-9517 (VIVO) F: 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
LIGUE:

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

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

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

Anuncio 297x260.indd 1

8/28/18 5:40 PM
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•EVENTOS

Feira orgânica na Whitaker deve Papai Noel chegou ao Jabaquara
voltar permanente em março
A obra no terreno existente
na esquina da Avenida José
Maria Whitaker e Alameda dos
Guatás, onde são promovidas
feiras livres, deve começar
ainda esse ano. Está prevista a
revitalização do espaço, mas a
Prefeitura garante que todas as
feiras livres voltarão assim que
os trabalhos forem concluídos.
Além das feiras tradicionais
- que acontecem ali às terças,
às quartas e aos sábados - a
área vinha abrigando uma Feira Orgânica Noturna, todas as
quartas-feiras, das 17h às 21h.
Mas, a venda dos produtos
sem agrotóxico por produtores
vinha ocorrendo no formato
“evento”, com previsão de
encerramento do período de
experiência em novembro.
A Feira foi considerada um
sucesso pelos organizadores
e deve ser estabelecida em
caráter deﬁnitivo no local, mas
como a obra está prestes a começar, os feirantes resolveram
deixar para retomar o evento
em março.

Foto: Sérgio Shigeeda

A informação é de Sergio
Shigeeda, que é integrante do
Cades (Conselho Municipal do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), da Agenda 2030 da Subprefeitura Vila
Mariana e idealizador da Horta
Comunitária da Saúde.
Ele celebra, entretanto, a
boa aceitação da comunidade.
“A feira funcionou muito bem
nesses 2 meses experimentais,
em modo evento. Agora va-

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

mos dar uma parada técnica
enquanto a prefeitura regional
revitaliza o local e a Prefeitura
Municipal, via COSAN continua
com os processos necessários
para tornar oficial essa feira
que já deu mais que certo e
deixa saudades”, comenta.
Nos meses de outubro e
novembro, além da venda de
produtos orgânicos, a feira
ainda foi ponto de encontro de
pessoas em busca de alimentação mais saudável.
Houve muita troca de informação, inclusive com promoção de palestras sobre PANCs
(Plantas Alimentícias Não Convencionais), indicação de livros
e muito mais.
Há apenas sete feiras orgânicas 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 é a
primeira em horário noturno, o
que pode facilitar o acesso da
população da capital aos produtos, já que pode ser visitada
após o horário de trabalho.

Um pouco antes das 19h da
última quarta, dia 5, o carro antigo conversível já circulava pelas
ruas do Jabaquara e da Cidade
Vargas. Nele, Papai Noel acenava para outros carros, para
as pessoas nas ruas... Até que
o veículo parou em frente à Escola Nossa Senhora das Graças,
na Praça Barão de Angra, onde
uma multidão já o aguardava.
Como todos os anos, a chegada do bom velhinho em
evento aberto e gratuito à
comunidade foi um sucesso.
Depois de muito aplaudido na
entrada, ele se acomodou na
área especialmente decorada
para a ocasião, onde havia a
mesa de festa, as poltronas e
cadeiras especiais, a árvore de
Natal e toda decoração típica.

Foto: Comunicação/ENSG

As famílias, que haviam recebido senhas para que pudessem
esperar com tranquilidade a
vez de entregar cartinhas e
fazer fotos, posando ao lado
do Papai Noel.
Enquanto esperavam, muitos optaram e ver a exposição

de arte Fundo do Mar, com
obras realizadas pelos próprios
alunos da ENSG.
Veja mais fotos no site da
Escola: www.ensg.com.br. A
escola ﬁca na Praça Barão de
Angra, 91 - Cidade Vargas. Telefone: 5588-4488.
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Naha TTemakeria & Teishoku, aberto
para o almoço de Segunda a sábado
par
sábado.
e jantar de terça a sábado

•GASTRONOMIA

Rede Applebee’s lança cardápio combinado
A Applebee’s, considerada
uma das maiores redes de casual dining do mundo, está lançando a temporada Steak Premium.
As sugestões fazem parte do
cardápio que traz combinações

com sabor e preços atrativos e
que vão durar até 28 de fevereiro de 2019.
Os clientes podem escolher:
Ribeye 360g (R$ 61,90), Picanha
300g e Short Rib 450g. Todos

Venha saborear!

e muiTo
baTe papo!

PRATOS CASEIROS QUE
RESPEITAM O SABOR E A TRADIÇÃO

Rua Apotribu, 217 - Saúde
Horário de Funcionamento:
Terça a quinta, das 11h30 às 15h00
Sextas e sábados, das 11h30 às 21h

acompanham um topper (manteiga de tomilho, chimichurri ou
crispy onion) e rustic potatoes.
Muito mais ao seu estilo, é possível complementar os pratos
com acompanhamentos (arroz
branco, arroz pilaf, arroz espanhol, arroz 7 cereais integrais,
rustic potatoes, canoe fries,
garlic mashed potato, vegetais
ao vapor ou milho americano)
e side salads (Summer, Oriental, Caesar ou Fresh House) - R$
9,90 cada.
O cardápio traz ainda uma
opção de entrada, Bufalo Chicken Wings, R$ 19,90 (half), e o
cliente pode ﬁnalizar a experiência com uma das sobremesas
premium: Sizzling Apple Pie e
Walnut Blondie - 28,90 cada.
A rede teve início na Geórgia
(Atlanta – EUA) em de 1980 com
a ideia de criar um restaurante

que oferecesse os melhores serviços para seus clientes: boa comida, preço moderado e ótimo
atendimento. No Brasil, a rede
chegou em 2004, possui lojas
na Capital e Interior do Estado
de São Paulo, e optou por um
estilo que caracterizasse a semelhança entre os dois países.
Na região, há uma unidade Applebee’s em Moema:
Alameda dos Arapanés, 508 –
Moema. Telefone: 5051-1946.
Essa unidade fica aberta até
meia-noite.

Almoço
Seg
AlmoçoadeSáb:
Seg. adas
Sex.:
das 11:30às
às 15:00
11h30
16h
Sábados.:
Jantar
das 11:30 às 16:00
Ter
Sab:
Ter. a das
Sáb.:
Jantarade
das 19:00às
às 22:00
18h30
22h

No sushibar, a casa conta com a presença de profissionais experientes
vindos dos melhores restaurantes tradicionais de São Paulo.
Não deixe de experimentar o Temaki Spice , e outras iguarias como
o Tataki de Atum ou Salmão e Ceviche, além de deliciosos combinados
de sushi e sashimi.

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 515
Tel.: 2305-2743
(próximo ao Metrô Conceição)

R. Domingos de Morais, 2147
Vila Mariana

F: 5082-2362

ESTACIONAMENTO - R. DOMINGOS DE MORAES, 2187 R$ 15 (ENTRE 07H E 18H)/R$ 13 (ENTRE 18H E 07H)

DELIVERY: SÁBADOS E DOMINGOS, NO ALMOÇO (11H30 ÀS 16H00) - Consulte preços e área

CONFRATERNIZAÇÕES!
VENHA CELEBRAR
COM A GENTE
Amplo salão
climatizado para
garantir o sucesso
do Amigo Secreto
Cervejas - Caipirinhas - Drinks
Porções - Galetos - Grelhados
Diversos pratos e acompanhamentos

RODÍZIO DE PIZZA
a partir
das 18h

RES
50 SABO S
E
D
S
I
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ADO
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S
E
C
O
D

www.puleiro.com.br
email: puleiro2147@gmail.com

CAIPIRINHA EM DOBRO

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

DE
SEGUNDA
A QUINTA

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
Ambiente
Pet Friendly:

traga seu animalzinho

(mesas externas)

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO
A PARTIR DE 20H ♪♫
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#NOVOPLAZASUL

Plaza Sul Shopping promove piquenique
com Papai Noel e contação de histórias

O

Natal no Plaza
Sul será marcado
por diversas atrações e momentos
únicos com o bom
velhinho. O shopping transformará o Parque do Plaza, localizado no Piso 2, em um ambiente
encantador para que as crianças
possam participar do Piquenique
com o Papai Noel. A ação acontecerá até 23 de dezembro de 2018,
de quinta-feira a domingo, das
16h às 17h.
Além de tirar foto com o bom
velhinho, os pequenos também
receberão um kit com deliciosos
lanchinhos. Para participar do
evento, será necessário realizar
uma inscrição prévia com as
Noeletes no trono do Papai Noel.
Localizado dentro do shopping,
próximo à Praça de Alimentação,
o Parque do Plaza recria e reinterpreta condições existentes em
jardins públicos, com pequenos
gramados, morros, pilares revestidos de madeira – simulando

troncos de árvores – e um painel
ao fundo que ilustra uma linda
floresta.
Contação de Histórias
No mesmo local,até 23 de dezembro de 2018, das 17h às 18h,
as crianças poderão entrar ainda
mais no clima de Natal com contações de histórias sobre o tema.
Recreadores e contadores de
histórias narrarão diversas fábulas mágicas para os pequenos. A
ideia é incentivar, além do hábito
da leitura, a percepção lúdica. O
evento será gratuito e não precisará de inscrição prévia.Decoração
de Natal.
Oficinas de cartinhas e botinhas
Outra atração que vai encantar
as crianças será a Oficina de Cartinhas e Bota Decorativa.
Em mais uma atividade lúdica e
que valoriza as tradições natalinas,
a garotada poderá confeccionar
suas próprias botinhas decorativas
que depois vão enfeitar a árvore
de Natal em casa.

Na Oficina de Cartinhas, as
crianças terão espaço e e dicas para elaborar as mais lindas
cartinhas para levar ao Papai
Noel. Depois, poderão deixá-las
na caixinha de correio do Noel!
SERVIÇO:
Piquenique com o Papai Noel
Data: até 23/12/2018; de
quinta-feira a domingo. Horário:
Das 16h às 17h. Local: Parque do
Plaza – Piso 2 - *mediante inscrição prévia. Gratuito
Contação de Histórias
Data: até 23/12/2018 (de
quinta-feira a domingo). Horário:
Das 17h às 18h. Local: Parque do
Plaza – Piso 2. Gratuito
Oficinas de Botinhas e
cartinhas
Data: até 23/12/2018, de quinta
a domingo. Local: Parque do Plaza
– P2. Horário: 14h às 20h - pausa
das 16h às 18h
Papai Noel
Data: Até 23/12 das 13h às 21h
e 24/12 – das 10h às 16h.

#moda

#atualize-se

Sem ideias para presentes? Confira essas dicas Um toque de classe!
Fim de ano é uma delícia.
Encontros, festas, confraternizações, jantares, brindes... Mas,
na hora de escolher os presentes às vezes bate aquela dúvida!
Siga essas dicas e encontre no
Plaza Sul presente para todos
os públicos.

PARA ELAS
As mulheres, por exemplo,
merecem uma atenção especial na hora de escolher o que
vamos dar.

#MOB
Para deixar a mamãe
superestilosa
Sua mãe vai ficar mais lindona com a nova coleção da
MoB. São peças com a cara do
nosso verão: leves, coloridas e
com aquele charme que só a
brasileira tem.
Para abrir
o sorrisão
da sua
namorada
O jeans é
um clássico
e na Calvin
Klein você
acha as melhores peças
#Calvin
para deixar
Klein
a sua gata
ainda mais
bela!

Aramis. Tendência do
Para sua esposa
verão 2019, são peças
brilhar ainda mais
excelentes para moNa Pandora você
dernizar os dias mais
encontra peças que
quentes.
vão do chic ao caPara o seu gato
sual. Sua amada vai
Já para
poder transformar #Pandora
o seu
o look ajustando o
comprimento dos colares, pos- love, aposte em
sibilitando estilos ilimitados com peças descoladas
como as da loja
sua joia predileta.
M.Officer. Como
#Samsung as que aparecem
nessa combinação:
camiseta + jeans.
Para o filhão
que entrou
na faculdade
Se a vida do
seu filho vai ficar
#M.Officer
agitada, temos
Para a filhota
que entrou na faculdade
O #ExpertX50 da Samsung
tem altíssimo desempenho pra
rodar gráficos, planilhas, vídeos,
fotos: tudo junto ao mesmo
tempo.

PARA ELES
Agora as dicas são para quem
está a procura de boas opções
para presentear a turma masculina. Não sabe o que dar ao
paizão ou aquele colega do
escritório? Se liga no que você
encontra no Plaza Sul Shopping.
Para o colega de
escritório
Rolou o tradicional amigo
secreto e você
não sabe como
presentear seu
colega de trabalho? Aposte
nas camisas
com estampas
miniflorais da

#Iplace

uma ótima dica de presente. Os
novos iPhones
XS e XS Max,
com o novo chip
da Apple A12
Bionico, processador de sete
nanômetros.
#O Boticário
Para o irmão dar um tapa no
visual
Com a Malbec
Club, a nova linha de cuidados
para homens que
sabem a importância de se cuidar, seu irmão
vai fazer sucesso
#Aramis por aí.

e - muito - charmoso!

Usar terno completo no dia
a dia é para poucos. Para a
maior parte dos homens,
a vestimenta é dispensável - ainda mais por
conta do nosso clima
tropical. Mas, você
sabia que incorporar
alguns elementos
do terno nos looks
casuais funcionam
superbem? Veja as
dicas.

Blazer
O blazer pode dar
um “up” muito legal
ao visual. Bege, cinza
e azul marinho são os
tipos de blazers mais
incorporados a looks
casuais, como este da
Aramis, na foto ao
lado. Para esquecer:
blazer risca de giz, ok?
Calça de alfaiataria

Colete

A calça peça pode
ser incorporada ao seu
dia a dia e fica bem bacana. Combine com uma
camiseta ou camisa mais
despojada e, nos pés,
modelos como mocassim
ou tênis.

Um colete básico dá
perfeitamente para ser
jogado em um look
casual. Como você
já está usando uma
peça formal, combine
com uma camisa básica e um jeans. Simples

Nesse verão, cuide do visual dos cabelos
O verão está chegando e os
cuidados com os seus cabelos
precisam ser redobrados. Essas
dicas simples e bem úteis vão
ajudar você a cuidar bem das
suas madeixas.
#01
Está na praia? Então molhe
o cabelo com água doce antes
de entrar no mar; isso diminui o
contato dele com a água salgada.
#02
Na semana em que você tingir
o cabelo, troque o condicionador
por uma máscara hidratante, que
devolve água. Mas atenção: a
reconstrutora deve ser usada só
uma vez por semana.
#03
Aplique o leave-in meia hora
antes de sair, com o cabelo úmido
preso em um coque. Quando soltar, além de mais protegido, o ca-

belo ganha ondas e movimento.
#04
Cubra os fios com óleo de
tratamento e faça um coque. No
dia seguinte, lave e aplique uma
máscara. Ele vai ficar com menos
frizz e menos volume.
A L’Occitane en Provance é
uma marca de cosméticos francesa que conta com linha completa de produtos que garantem
o tratamento ideal para todos os
tipos de cabelos.

Coluna quinzenal com novidades, serviços e agenda do Plaza Sul Shopping

www.plazasulshopping.com.br
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Se os olhos são a janela da alma, as sobrancelhas são a moldura
Cuide de seu visual com a gente!
Aqui, proﬁssionais experientes estudam o formato de seu
rosto, tipo de sobrancelha e criam design mais adequado ao
formato do seu rosto, sem quebrar a naturalidade do visual.
Agende já sua avaliação
R. Caramuru, 431 - Praça da Árvore

TELEFONE: 2640-3660
•SOLIDARIEDADE

Doe recicláveis para aumentar renda de catadores
Quantas embalagens e
caixas de presentes sobram
depois das festas de ﬁm de
ano? E latinhas, garrafas de
bebidas? Todo esse material
reciclável pode ter uma destinação duplamente nobre: ser
reciclado e ainda contribuir
com a renda de dezenas de famílias de catadores na região
do Jabaquara.
Como? Basta destinar todos os recicláveis de sua casa
ou empresa para a Ong, que se
encarregará de vendê-lo a empresas que fazem reciclagem.
A Ong Espaço Urbano está
auxiliando a cooperativa Sempre Verde, localizada na região da Vila Santa Catarina, a
promover essa ação nobre no
ﬁm de ano. A Campanha Natal
Solidário tem por objetivo fazer com que moradores e empresas do bairro se mobilizem
em prol do projeto “Recicla
Jabaquara”.
“A ação ainda contribui
para uma conscientização:
cada um de nós é responsável pelos resíduos que gera”,
aponta Natalia Silva, uma das
integrantes da Ong Espaço
Urbano.

É importante frisar que
não devem ser encaminhados
papeis sujos e engordurados,
como caixas de pizza, por
exemplo. O material passa por
triagem feita pelos próprios
catadores, mas não custa
nada colaborar para facilitar
esse processo.
O “Natal Solidário” vai até
o ﬁm de dezembro, aproveitando o fato de que a quantidade de resíduos gerada nessa
época do ano pelas famílias
aumenta muito.
Mas, moradores, comerciantes e empresários podem
contribuir também separando
papel de escritório, material
escolar (como apostilas e
cadernos usados), potes de
plástico, embalagens diversas.
Uma forma de colaborar
pode ser pedir a contribuição
de todos no escritório, reunir
os amigos da faculdade e a
família para poder encaminhar
uma grande quantidade em
uma única visita à cooperativa ou aos Pontos de Entrega
Voluntária (veja os endereços
no quadro ao lado).
A Ong Espaço Urbano também informa que serão acei-

Casas de repouso

tas outras doações pontuais
- como brinquedos, roupas ou
outros objetos e aparelhos,
desde que em perfeito estado
de conservação, para doação.
Espaço Urbano
“A ONG Espaço Urbano
foi fundada no inicio de 2016,
com o objetivo de tornar a comunidade co-participante de
todas as ações e empoderá-las
dos seus direitos enquanto
cidadãos”, explica uma das
fundadoras, Roseli Barbosa.
Ela conta que a Ong busca
agir de forma criativa e contagiante a organização trabalha
para desenvolver projetos e
ações de transformação e revitalização de espaços sempre
visando a sustentabilidade e
gestão desses espaço pelos
grupos locais.
Recicla Jabaquara
O Projeto Recicla Jabaquara não se limita à campanha
do Natal Solidário. A ideia é
trabalhar a Coleta Seletiva,
mas sempre visando a sensbilização da sociedade na importância de prestar atenção
aos resíduos que gera.
Uma das metas é pautar o
assunto “resíduos sólidos” e

“coleta seletiva” no dia a dia
das comunidades.
Ao mesmo tempo, pretende motivar a comunidade no
processo de construção coletiva dos Programas, Projetos e
Ações do Plano Municipal de
Coleta Seletiva divulgando a
agenda de eventos de modo
que o assunto tome conta das
rodas de conversas da comunidade e região;
A Ong ainda busca, por
meio do projeto, fortalecer e
dar protagonismo aos cooperados da Cooperativa Sempre
Verde fornecendo a capacitação para a atuação de maneira
participativa e efetiva na sensibilização da comunidade do
entorno.
Palestras em escolas, empresas e condomínios e ações
de educação ambiental são
também foco do trabalho,
assim como ações articuladas
com serviços de saúde como
UBS e PAVs e parceiros engajados na propostas.
A Ong Espaço Urbano tem
sede na
Rua Teodoro Sampaio,
2550 - Cj. 34 (6,28 km). Informações: (11) 97956-5558

Saúde e Estética
Odontologia

Clínica

TRÊS CORAÇÕES

CASA DE REPOUSO

- Vagas para
ambos os sexos
- Hospedagem
definitiva ou periódica

-Serviço
Enfermagem
Permanente
diferenciado
-de
Assistência
Médica
assistência
-com
Nutricionista
um simples
-toque
Fisioterapia
( opcional)
de botão

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição
e Jabaquara do metrô)

AGENDE POR TELEFONE OU WHATSAPP
SUA CONSULTA OU EXAMES DE IMAGEM

Fone: 5017-8320

SEM MENSALIDADES, RÁPIDO,
SEM CARÊNCIA, SEM BUROCRACIA

CIRURGIÃO-DENTISTA

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

Cuidadores

S
O
S
O
D
I
E
D
S
E
R
O
D
A
CUID
Oferecemos profissionais
qualificados e treinados
para atendimento do
idoso, em domicílio ou
acompanhante hospitalar

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:

www.cuidadoresdavida.com.br
4113-1838
9.9543-4748
9.9458-6000

• 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
PERIODONTIA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

}

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

Rua Napoleão de Barros, 611Vila Clementino
(11) 2339-6030 - WhatsApp: 11 98907-3131
www.drgo.com.br

Casas de repouso
MARCIA
CALEGARI

PSICÓLOGA
CRP 4404/06

ATENDIMENTO
EM DOMICÍLIO
Tel.: 99934-6599

INFORMAÇÕES SOBRE ANÚNCIOS?

9 8216-2837
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Onix Imóveis

5588-3366/5588-4423

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

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

ótImO SOBRAdO, A 5 SOBRAdO VIlA GUARAnI BElÍSSImO SOBRAdO URGEntE - APtO mEtRô APtO PROx. mEtRô
cASA téRREA PRóx. lIndO APtO REFORmAdO
AO lAdO mEtRô
mIn. A Pé dO mEtRô
R$ 800 mIl - cId. VARGAS JABAqUARA R$ 260 mIl JABAqUARA Só R$ 280 mIl mEtRO Só R$ 680 mIl
R$ 650 mIl
R$ 600 mIl
2 dormitórios c/ arms, sala Oportunidade, muito bem locacOncEIçãO Só R$450 mIl Ótima localização! 2 dormi- TODO REFORMADO, com 3
2 dormitórios, sala 2 amdorms, 2 suítes, closet, amplo
2 dorms c/ arms, sala p/ 2
ambs, terraço, AS, garagem. tórios, sala, cozinha, vaga de living, lavabo, coz. planejada,
Muito bem localizado, próximo garagem, bom para residência AS, entrada lateral e 2 vagas
de gars cobertas com portão
a todo comércio local, agende
ou comercio. REF.: 11-3724
automatizado. Ref 10-3665
uma visita!. REF.: 11-3728

SOBRAdO mEtRô
JABAqUARA cIdAdE
VARGAS R$ 750mIl

SOBRAdO mEtRô
SãO JUdAS
R$ 690 mIl

bientes, cozinha, lavanderia
e vaga de garagem. Otima
oportunidade para sair do
aluguel! REF.: 08-3676

2 ambs, coz. com arms, AS, lizado com 3 dormitórios, sala,
vaga de gar, playground, salão cozinha, quintal, terraço com
de festas, portaria 24 horas, churrasqueira, jardim e duas
prox. comercio e mercados. vagas de garagem. URGENTE
REF : 02-3610
REF.: 05-3512

com 2 dormitórios, sala am2 dormitórios, armários, sala
pliada pelo terceiro dormitório,
2 ambientes, cozinha com
sala com sacada, cozinha
armários, reformado, condoplanejada, vaga de gar, muito mínio R$ 250,00. Muito bom
bem localizado. REF.:05-3659
negócio. REF.: 05-3651

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 2 Prox. Metrô Jabaquara, imóvel
Excelente imóvel à 10 minutos suítes , sacada e closet, sala 2 com duas moradias e 2 vagas
ambs, lav, coz. planej, dep. emp, de garagem. Muito bom para
a pé do Metrô, em amplo
gar. c/ 2 vagas cobertas c/ portão investimento, fácil locação.
terreno com 10 metros de
automático. REF.:11-3723
REF.: 08-3613
fachada, 3 dormitórios, com
APtO
cOncEIçãO
“
tERREnO
mEtRô
armários, terraço, sala 2
BOcA dO mEtRô”
JABAqUARA R$ 400 mIl
ambientes, cozinha, quintal,
R$ 235 mIl
Terreno limpo muito bom em
quiosque com churrasqueira,
Muito bem localizado com
vila residencial, super tran4 vagas de garagem, portão dormitório, sala, cozinha com quila, próximo ao Metrô para
armários,
banheiro,
condomíautomático, ótima localização.
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo construir seu sonho, ou para
Oportunidade! REF.: 11-3677
investimento. REF.: 08-3630
negócio! Ref 09-3706

BElA cASA téRREA
R$ 470 mIl - mEtRô
JABAqUARA

APtO REFORmAdO
JABAqUARA R$ 315 mIl

Bairro residencial, casa aconchegante,2 dorms, banh, sala, coz,
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas
e jardim. Muito bem localizado!
Fácil acesso! REF. 05-3065

SOBRAdO PROx. mEtRô APtO BOcA dO mEtRô ótImO SOBRAdO mEtRô
R$ 400 mIl
cOncEIçãO - R$ 480 mIl
R$ 850 mIl

tERREnO c/cASA
téRREA R$ 600 mIl

SOBRAdO dE VIlA
BElO SOBRAdO
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE REFORmAdO R$ 750 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

Muito bonito, 2 dormitórios,
Na Cidade Vargas com 3 dorJabaquara, 3 DORMITÓRIOS, Òtimo terreno 10 x 50, plano,
2 dormitórios, suíte, com
suíte com armários, terraço,
ms, sala 2 ambientes, cozinha armários, sala, cozinha com SUÍTE, sala 2 ambs, lav, coz. com casa térrea antiga com
3
dormitórios
sala,
cozinha
,
sala 2 ambientes, cozinha
com forno a lenha, lavanderia armários, 2 banheiros lazer
com arms, qtal com churrasquintal, edícula, varias vagas com armarios, quintal, area de
e 4 vagas de garagem. Ótimo
queira, lavanderia , AS e 3
com
piscina,
churrasqueira,
de garagem, oportunidade de serviço, garagem com portão
investimento para locação.
vagas de gar. com portão
salão de festas. Ref 08-3702 automático. REF.: 08-3636
investimento!. REF:05-3397.
automatico. REF.: 04-3634
REF.: 11-3732

dorms c/ armários, sala , coz. c/
armários, banh, acabto em por
celanato e madeira, garagem,
Òtimo localização e bom para
investimento!. REF.: 08-3703

3 dorms, suíte, sala 2 ambs
lavabo, coz. c/ arms, estúdio
musical com wc, saída p/ duas
ruas, 3 vagas de gar. e portão
automático. REF.: 11-3731

ótImO SOBRAdO
VIlA GUARAnI
R$ 530 mIl - mEtRô

2 dormitórios, sala , cozinha, Bem próx. ao Metrô .2 dorqtal, dep. emp, entrada lateral mitórios , + 2 dormitórios na
e duas vagas de garagem. Próx. parte de baixo, sala, coz, 2
ao comércio local, excelente
banhs, quarto de emp. e 2
moradia. REF.: 08-3683
vagas de gar. REF.: 05-3412

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de JESUS.
Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que
recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim dignai-vos interpor,
em meu favor, vossa valiosa intersseção perante Deus, para que conceda viver e
morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de
(esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra à
Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção. J.V.S.

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

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEp-04047-002
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CRECI 017.070

útil, 2 dormitórios + escritório,
armários, sala 2 ambientes,
cozinha planejada, área de
serviço, garagem. REF.:12-3587

APtO 3 dORm.
mEtRô JABAqUARA
Só R$ 310 mIl

dormitórios , sala , copa, coz,
lavand, 7 vagas de garagem.
Aceita imóvel casa ou apto.
“URGENTE” Otima oportunidade. Ref 09- 2622

SOBRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRô cOncEIçãO
R$ 440 mIl

APtO mEtRô
cASA téRREA POR
JABAqUARA R$ 685 mIl R$ 375 mIl V. GUARAnI

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

jantar, cozinha, quarto de empregada, lavanderia, quintal ,
6 vagas de garagem , terreno
de 10 x 25. Oportunidade .
REF.: 10-1181

tERREnO dE 640 m2
mEtRô JABAqUARA
R$ 1.180 mIl

cASA téRREA
V. GUARAnI R$ 420 mIl
2 dormitórios, sala, cozinha,

A duas quadras do Metrô, Excel. lo- lavanderia e 3 vagas de garacaliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala gem. Ótimo terreno muito bem
ampla, copa, coz, vaga p/ vários
autos, enorme qtal. Oportunidade localizado, oportunidade para
investimento. REF.: 02-2963
p/ investimento! REF.: 08-3534

sendo 1 suite, sala 2 ambien- 1 suíte, terraço, copa/cozinha
com armários, jardim de
tes com sacada, cozinha,
lavanderia , banheiros, vaga inverno, lavabo, quintal com
churrasqueira, 4 vagas de
de garagem e lazer. Preço
garagem.Ref.: 15-2959
de ocasião. Ref .:07-3525

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO JABAQUARA

Sobrado, 3ds c/ AE, sala grande, coz.
americana, quarto e banh. emp,
lavanderia, quintal, 01 vaga.
Otima localização. R$ 1.900,00.

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 3 dorms. c/ AE, 2 salas,
quintal, edícula completa, 2 vagas.
Impecável. R$ 3.500,00

APTO SAÚDE

SÃO JUDAS

2 dorms c/ AE´s, sala 2 ambs. c/ varanda,
cozinha planejada, 2 vagas. Impecável.
R$ 2.500,00.

Salão comercial, 105m2, 2 banheiros,
depósito, ótima localização junto á
estação do metrô . R$ 3.200,00.

CONCEIÇÃO

PLANALTO PAULISTA

Sobrado, 3 ds (suite), sala 02 ambs,
copa-coz, qtal grande, edicula completa,
03 vagas. Repleto de arms. Junto ao metro.
Comercial/ Residencial. R$ 3.000,00.

Sobrado, 2 dormitórios, sala grande,
2 varandas, garagem c/ portão automático,
empecável. R$ 2.500,00

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA PLANALTO PAULISTA

PLANALTO PAULISTA

Sobrado, 03 dorms edícula
com banheiro - Entrada lateral, área
de serviço/02 vagas. R$590 mil

Apartamento, 2 ds c/ AE, sala grande,
cozinha c/ AE, area de serviço e garagem.
R$ 475 mil.

PLANALTO PAULISTA

PLANALTO PAULISTA

Sobrado, 3 ds c/ AE, sala 02 ambientes,
lavabo, copa-cozinha, edicula completa,
02 vagas. R$ 900 mil.

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA.

REFORMADO, com 3 dorms
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha
com Arms, lavand, ensolarado, lazer completo e garagem
para 2 autos. Òtimo custo
benefício. REF.:71-3072

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 local. Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

Terrea em 8X40, 03 ds c/ AE, sala
03 ambientes, edicula completa,
quintal e garagem para 03 autos.
R$ 1.200.000,00.

CRECI - 2447

2276-3539
2577-8954

cOBERtURA dUPlEx
cOm 5 VAGAS
Só R$ 1100 mIl
Vista panorâmica para
o parque, 5 vagas demarcs, 3 dorms, ste, sala
APTO “REFORMADO”
2 ambs, sala de jantar,
JABAQUARA R$ 480 mIl
escritório,coz, terraço
03 dormitórios, suíte, todos
com Armários,sala c/ sacada
c/ churr, lazer c/ piscina,
com vista para o Parque do
Estado, cozinha planejada,
quadra,143 m2 úteis. Próx.
todo REFORMADO, vaga de
Metrô. REF.: 21-3186
gar. e lazer. REF.: 01-3175
APtO 7mIn. A Pé dO
CASA TÉRREA
mEtRô JABAqUARA
Jd. PRUdêncIA
R$ 280 mIl
R$ 450 mIl

3 dorms, suíte, arms, 2 salas
3 suítes,sala grande, coz.
modernas, terraço fechado
planejada, repleto de arms,
em vidro, acabto. refinado, lav, escritório, lav, qtal c/ churr, 200
qtal, area verde nos fundos, m2 de AU,2 vgs de automóvel,
coz. planejada, dep. emp. e belíssimo acabamento em rua
2 vagas gar. REF 03-3448
tranquila. REF.: 93-3124

SOBRAdO 3 dORmS
BElÍSSImO SOBRAdO cASA téRREA – VIlA StA
APtO mEtRô
JABAqUARA R$ 550 mIl
mEtRô - JABAqUARA
Só R$ 350 mIl
cAtARInA R$ 460 mIl
Prox.
Ao Metrô com 3 dorms,
Otimo
apto
com
2
dormitórios,
2 dormitórios, sala de estar,
“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

lIndO APtO R$ 360 mIl
REFORmAdO

cASA téRREA – cIdAdE SOBRADO - JABAQUARA EXCELENTE SOBRADO
R$ 450 MIL
V. GUARANI R$ 850 mIl
VARGAS R$ 830 mIl

Terreno com 13 de frente e
3 dorms com arms, sala para 480 m2 , 3 DORMITÓRIOS,
2 ambs, coz. com AE´s, vaga SALA, cozinha, lavanderia
de gar, cond. baixo, Salão de , quintal, edícula , piscina e
festas, play g, portaria 24 horas, 5 vagas de gar. Localização
etc. Oportunidade. REF.: 11-3272 privilegiada. REF.: 09-3038

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

ExcElEntE APtO
PAUlIStA R$ 690 mIl

APtO JABAqUARA
R$ 400 mIl

3 dormitórios, suíte, sala 2
Próx. metrô, EXCELENTE
Todo reformado, à 5 min.
Otimo apto com 2 dormitórios, LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU- ambientes c/ sacada , cozinha, Do Metrô, 2 dormitórios com
dependencia de empregada
sendo 1 suite, sala 2 ambs ÍTE, repleto de arms, sala c/
armários, sala 2 ambientes,
com sacada, cozinha, lavand, sacada, cozinha americana c/ e area de serviço, 3 vagas de cozinha com armários, 60 m2
banheiros, vaga de gar. e lazer. ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. garagem, lazer etc . Ótima
úteis e vaga livre, Visite hoje!
oportunidade! REF.:01-2975
para auto. REF.: 07-3318
Preço de ocasião. Ref .:09-3556
REF.: 04-3229

cASA téRREA
PtO PAUlIStA/ ExcEl.
REFORmAdO BElÍSSImO APtO BOcA dO mEtRô
APtO JABAqUARA
cOncEIçãO (BcO ItAú)
JABAqUARA R$ 400 mIl APtO Só R$ 400 mIl
cASA téRREA
R$ 380 mIl
2
Próximo ao Metrô Jabaquara,
Só R$ 340 mIl
( PARA REndA)
Apartamento com 67m2 de área Terreno de 750 m , casa c/ 3

SOBRAdO mEtRô
cASA téRREA VIlA
APtO PRóx. mEtRô
JABAqUARA cIdAdE
GUARAnI R$ 510 mIl
JABAqUARA $ 370 mIl
raridade
Otima localização,
10
min.
a
pé
p/
o
Metrô,
2
VARGAS R$ 1.200 mIl
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Area de 60m2, c/ 2 dormitórios,
3 dormitórios, sala ampla,
sala 2 ambientes, cozinha,
cozinha, banheiros,lavanderia
armários, vaga de garagem,
, quintal e garagem para 2
automóveis em um terreno de condomínio baixo, otima localização. REF.: 05-2946
5x30. Ref 06-5000

IMÓVEIS
IMÓVEIS

VENDE-SE APTO. PRÓX. SHOPPING PLAZA SUL
2 dorms, sala, cozinha e AE, 2 banheiros, área de churrasco
na varanda, gar, lazer completo. R$ 360 mil

Tel.: 2609-0005 / 9.4046-9088
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 101498640.2017.8.26.0003 O (A) MM. Juiz (a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr.(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que RENATA
DAIANE OLIVEIRA, ré ausente, em local incerto e desconhecido, bem como
eventuais interessados, que Jardim Escola Risco e Rabisco ajuizou ação
de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, visando o adimplemento
de mensalidades escolares que perfazem o valor de R$ 57.178,60, ante o
descumprimento das obrigações contratuais pela ré. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no
prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, realizem o pagamento da dívida dentro do prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora.
Os honorários advocatícios de 10% sobre o total devido serão reduzidos de
metade no caso de integral pagamento nesse prazo (CPC, art. 827, 1§º).
O executado poderá oferecer embargos no prazo de quinze dias (CPC, art.
915). No caso de embargos manifestamente protelatórios, imporá multa de
até 20% sobre o valor atualizado em execução (CPC, arts. 918, Inc. III, e 774,
parágrafo único). Se no prazo para embargos o executado recolher o crédito
do exeqüente e depositar 30% do valor em execução, acrescido de custas
e de honorários de advogado, poderá requerer lhe seja permitido pagar o
restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
São Paulo 07 de dezembro de 2018

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

5583-0021
5581-3323
www.geraldoalvesimoveis.com
&

APTO
BQ DA SAÚDE
R$ 298 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 415 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

APTO
MIRANDÓPOLIS
R$ 550 MIL

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640 MIL

SOBRADO
CHÁCARA INGLESA
R$ 750 MIL

Excelente oferta, abaixo da
avaliação, vago, c/ 2 dormitórios c/ AE, wc social, living p/
2 amb. c/ sacada, cozinha c/
AE, lavanderia, wc p/
empregada, garagem p/ 1 carro
REF.: 16.671

A 600 mts. do Metrô, reformado, impecável, c/ 2 dorm.,
1 c/ AE, living p/ 2 amb. c/ sacada envidraçada, coz. planej.,
lavanderia, wc p/ empreg.,
garagem p/ 1 carro REF.: 16.423

Ótima localização, travessa da
Av. Bq, da Saúde, vago, c/ 2
dormitórios, sala, wc social,
cozinha, lavanderia, quintal,
dep. p/ empregada, garagem
p/ 1 carro - REF.: 16.183

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

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

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ
R$ 300 MIL

APTO
BQ DA SAÚDE
R$ 425 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 490 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 550 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

Ótimo local da rua Guiratinga,
c/ 3 dorm., armários embutidos, suíte, wc social, living,
coz. c/ AE, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 4 carros, construção 163 m² - REF.: 16.770

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO
R$ 890 MIL

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS
R$ 1.280 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

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
V. BRAS. MACHADO
R$ 750 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 890 MIL

APTO
JD. V. MARIANA
R$ 1.290 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

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

Terreno medindo 7,50 x 37
mts., c/ 2 dormitórios, suíte,
wc social, living, cozinha,
lavanderia, terraço c/ churr.,
amplo quital, garagem p/ 2
carros - REF.: 17.106

Ótimo local da Rua Samambaia, 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

Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte
c/ hidro, wc social, living p/ 2
amb., cozinha c/ AE, lavandeira, dependência p/ empreg.,
garagem p/ 2 carros, terreno
5,50 x 20 mts., construção de
170 m² - REF.: 16.358

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

Reformado, ótimo acabto., c/
3 dorm. c/ AE e ar condicionados, suíte, livin p/ 2 amb.,
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/
empreg., garagem p/ 3 carros REF.: 17.145

Impecável, terreno 230m², AC
= 210 m², c/ 3 dorm., suíte c/
hidro, living p/ 3 amb. c/ cozinha
americana, dep. p/ empreg.,
amplo terraço p/ área gourmet
e quintal, gar. p/ 2 carros,
escritório - REF.: 17.164

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
V. GUMERCINDO
R$ 310 MIL

APTO
SAÚDE
R$ 429 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 500 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 550 MIL

SOBRADO COND. FECHADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condomínio fechado, c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/ 2
amb., lavabo, cozinha planejada, wc p/ empreg., gar. p/ 2
carros - REF.: 16.075

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

Terreno 10 x 30 mts., ótimo local
da Rua José Marti, excelente
consevação, 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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

Terreno 240 m², construção
140 m², c/ 3 dorm., suíte, wc
social, living p/ 2 ambientes,
cozinha, lavanderia, amplo
quintal, jardim, garagem
p/ 4 carros, ótimo local do
bairro - REF.: 17.139

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 990 MIL

Ótimo local da rua Loreto,
vago, c/ 3 dormitórios c/ AE,
wc social, living p/ 2 amb.,
coz. c/ AE, lavanderia,dep.
p/ empreg., gar. p/ 2 carros,
terreno aprox. 12 x 28mts. REF.: 15.658

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, quintal
c/ churrasq., gar. subsolo p/
6 carros, estuda imóvel de
menor valor - REF.: 17.036

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 790 MIL

APTO
CHÁC. INGLESA
R$ 850 MIL

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 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

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

P/ venderi urgente, prédio de
10 anos, ótimo acabto, AU =
90 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte,
living p/ 2 amb. c/ sacada
gourmet envidraçada, coz.
planej., lavand. c/ AE, gar. p/ 2
carros - REF.: 16.550

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 320 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 510 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 565 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

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

Ótima localização do bairro,
vago, c/ 2 dormitórios c/ AE, wc
social, sala, terraço, cozinha,
despensa, lavanderia, wc p/
empregada, garagem p/ 1 carro,
terreno 6,25 x 18 mts, construção 115 m² - REF.: 16.303

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

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

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

Ótimo local da rua Guiratinga,
AU = 104 m², c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE,
lavanderia, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 2 carros REF.: 17.153

Estilo assobradada, c/ 3 dorm.,
2 stes., wc social, liivng p/ 3
amb., jd. inverno, copa c/ AE,
coz. planej., escritório, dep. p/
empreg., quintal c/ churrasq.,
garagem tipo sl. de festa p/
6 carros - REF.: 16.426

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
V. GUMERCINDO
R$ 380 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 520 MIL

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 590 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 690 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 790 MIL

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA
R$ 890 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 1.200 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 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

Vago, ótimo local, / 3 dormitórios, terraço, wc social,
sala, sl. de jantar, cozinha,
lavanderia, wc p/ empregada,
qto. despejo, garagem p/ 1
carro - REF.: 16.239

Vago, ótimo local da rua Jussara, c/ 2 dormitórios, wc social,
living, cozinha c/ armários,
lavanderia, depend. p/ empreg.,
garagem p/ 1 carro, terreno
4 x 21,50 mts., construção
100 m² - REF.: 15.771

Ótima rua do bairro, terreno
plano medindo 255 m²,
construção de 86 m², vago, c/
2 dormitórios, wc social, living,
cozinha, lavanderia, garagem
p/ 3 carros - REF.: 17.157

Terreno 5 x 26 mts., construção 148 m², reformado, bom
acabto., c/ 3 dorm., suíte,
living p/ 2 amb., lavabo,
cozinha c/ AE, dep. p/ empregada, garagem p/ 2 carros
- REF.: 16.996

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

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 400 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 530 MIL

TÉRREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 610 MIL

SOBRADO
GUMERCINDO
R$ 700 MIL

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE
R$ 800 MIL

Reformado, bom acabto., área
útil de 62 m², c/ 2 dorm. c/
AE, suíte, living p/ 2 amb. c/
sacada, wc social, cozinha c/
AE, lavanderia c/ AE, garagem
p/ 1 carro - REF.: 15.868

Ótima localização, travessa da
Av. Bq, da Saúde, vago, c/ 2
dormitórios, sala, wc social,
cozinha, lavanderia, quintal,
dep. p/ empregada, garagem
p/ 1 carro - REF.: 16.183

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

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

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

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

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

Ótimo local da rua Caramuru,
terreno 10 x 26 mts., constr. 234
m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, living
p/ 3 amb., ampla sala TV (ou
4º dorm.), lavabo, ampla coz. c/
AE, amplo quintal, jardim, gar.
p/ 3 carros - REF.: 16.381

Seminovo, acabto. de alto padrão, 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

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.
SEDEESTACIONAMENTO
PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTO
COM
PRÓPRIO

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE
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LOJA DE
FÁBRICA

•NATAL

Arqui inaugura Presépio 2018
Foto: Divulgação/Arquidiocesano

O presépio, que representa
a Sagrada Família, dessa vez
está montado no pátio central
do colégio, que terá iluminação
vibrante e especial, além de
música para celebrar as festas
de ﬁnal de ano.
O presépio do Arqui já é
montado há mais de 30 anos,
sempre com visitação aberta
ao público em geral. Em anos
anteriores, ﬁcava em área na

fachada frontal do histórico
prédio.
No dia da abertura, 9 de dezembro, a visitação vai das 21h
até as 23h e nos demais dias das
20h até as 23h, sempre gratuita.
O presépio só será desativado em 6 de janeiro de 2019.
O Colégio fica na Rua Domingos de Morais, 2.565, na Vila
Mariana, em frente à estação
Santa Cruz do metrô.

PEÇAS A PRONTA ENTREGA EM NOSSAS LOJAS - FAZEMOS PEÇAS SOB MEDIDA
* Reservamos o direito de corrigir ou não comercializar produtos com erro gráﬁco. Após a promoção os
preços voltam ao normal.Promoção não acumulativa, valida por 7 dias, ou enquanto durar nosso estoque.

O roteiro de Natal na região
tem muitas atrações tradicionais e uma das mais famosas é
o Presépio do Colégio Marista
Arquidiocesano, em frente à
estação Santa Cruz do metrô.
Em 2018, as portas do presépio
vão se abrir à visitação - pública
e gratuita - dia 9 de dezembro.
A celebração de estreia vai
contar com banda musical composta por ex-alunos do Colégio
e será realizada em frente à
Gruta Nossa Senhora de Lurdes,
no Pátio Central, onde ﬁcará o
presépio. “Tocaremos um repertório de natal para abrilhantar a celebração”, aﬁrma Cesar
Patti, integrante da banda e um
dos responsáveis pelo retorno
do conjunto musical.
A abertura, concerto musical e visitação ao presépio está
marcada para o dia 9 de dezembro (domingo), a partir das 21h,
após a missa dominical. Este
evento será aberto ao público
e gratuito.

PORTA
CAMARÃO
2,10 X 0,80

BASCULANTE
0,60 X 0,60
BRILHANTE

R$ 46,90

R$
699,90

VENEZIANA 6 FOLHAS - VENEZIANA 3 FOLHAS
BRILHANTE 1,00 X 1,20 1,00 X 1,00 BRILHANTE

R$ 259,90

R$ 199,90

PORTA
VISION 3

R$
699,90

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
1,00 X 1,20

R$ 149,90

R$ 99,90

UNIDADE 2- F: 5614-2285

WhatsApp: 9 4794-9342

WhatsApp: 9 4796-2584

loja1@alfaesquadrias.com.br
Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza

UNIDADE 3- F: 2368-3900

lojasaoluiz@alfaesquadrias.com.br
Av. Maria Coelho Aguiar,1025 - J.S.Luiz

WhatsApp: 9 4796-1306

UNIDADE ROSCHEL TELEFONE: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José -

loja2@alfaesquadrias.com.br
Av. Interlagos, 3146 - Interlagos

UNIDADE 4 - F: 2654-6383

lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br
Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz

WhatsApp: 94511-8678

O Centro de Estudos e Pesquisas Atitude de Viver , que
conta com licença da Koryo
Hand Therapy Instituto Seoul
Korea para ministrar cursos
da técnica Koryo Sooji Chim,
conta com um ambulatório de
atendimento de acupuntura
nas mãos Koryo Sooji Chim
está em funcionamento todos
os sábados, das 9h às 12h.Os
atendimentos são feitos por
alunos do nível avançado,
com supervisão do professor
Alexandre Gameiro. O paciente paga apenas uma taxa de
atendimento de R$ 25. O CEPAV
– Centro de Estudos e Pesquisa
Atitude de Viver – ﬁca no Largo
Ana Rosa, 29, conjunto 102, na
Vila Mariana. F: 5083-8535.

Cata Bagulho V. Mariana

A Subprefeitura Vila Mariana realiza no sábado, dia 10
de novembro, Operação Cata-Bagulho na região da Vila Mariana. As equipes percorrerão
Ruas Contidas no Pentágono:
Av. Jabaquara, Av. Jurandir, Av.
dos Bandeirantes, Av. Moreira
Guimarães, Av. Rubem Berta,
Av. Piassanguaba. O material
deve ser colocado pela manhã
(antes das 7h).

Drogas comprometem
fertilidade?

9 8216-2837

R$
999,90

6x

Tudo

Parcela mínima
Aceitamos os Cartões
Tudo
R$ 100,00

6x
6x

UNIDADE 5- F: 2373-7900

Tudo

lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

WhatsApp: 9 4796-1289

Parcela mínima
R$ 100,00

Ambulatório oferece
acupuntura nas mãos

PORTA
BALCÃO
3 FOLHAS
2,10 X 1,50
BRILHANTE

VITRO 2 FOLHAS
1,00 X 1,00
BRILHANTE

UNIDADE 1 - F: 5622-1555

•ACONTECE

O Centro de Pesquisa em
Urologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
está recrutando voluntários
para participar de uma pesquisa que envolve o uso de
maconha e a qualidade do
sêmen. O objetivo do trabalho
será avaliar a qualidade funcional de espermatozoides em
homens adultos usuários de
maconha e compará-los aos
dos não usuários. Os interessados devem ter entre 18 e 50
anos, sem histórico de cirurgia
urológica, doença sistêmica e/
ou sexualmente transmissível.
Após estarem cientes dos
procedimentos e consentirem
sua participação na pesquisa,
os voluntários realizarão coleta de sêmen no Laboratório
de Reprodução Humana da
disciplina de Urologia (Rua
Napoleão de Barros 628). Os
voluntários terão acesso aos
resultados de exame do material analisado.Atualmente,
diversos problemas têm afetado a fertilidade masculina e
dentre eles o uso de drogas,
como a maconha. Alguns efeitos provocados pelo principal
princípio ativo da maconha, o
THC, podem afetar o sistema
reprodutor masculino. Os interessados devem entrar em
contato com a pesquisadora
Luana Adami pelos telefones
(11) 98787-5347 e 3807-4062
ou pelo e-mail luana_adami@
hotmail.com.

FRETE GRÁTIS NO SITE P/ GDE SP
PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 600
www.alfaesquadriasonline.com.br
WHATSAPP: 9 4512-3624 - TEL: 5613-6653
*Fotos meramente ilustrativas

PÁG.

Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

A

