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Domingos de Morais ainda espera ciclovia
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Paulinho Moska faz show 
gratuito dia 8 no Plaza Sul
em homenagem às Mães

Restaurante na Vila Mariana 
tem x-cupim, sopa pantaneira e 
até Okinawa Soba Tempura

Página 4

Foto: Arquivo/SPZS
Em março do ano pas-

sado, foi promovida uma 
audiência pública para 
discutir o que seriam os 
acertos finais para im-
plantação de uma nova 
ciclovia na rua Domin-
gos de Morais, na Vila 
Mariana, projetada nos 
padrões daquela existen-
te na Avenida Paulista, 
com defensas, pista mais 
elevada, sinalização ade-
quada etc. Em setembro, 
o jornal SP Zona Sul mos-
trou que o projeto, que 
será bancado por um co-
légio da região, precisou 
de ajustes, o que expli-
caria o atraso ns obras.º 
Outros oito meses se 
passaram e até agora 
não há obras .  P����� 5

ESPETINHOS
A R$ 5!

DE SEGUNDA A SEXTA
PRONTO PRA CONSUMO

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

TEMOS BUFFET DE CHURRASCOTEMOS BUFFET DE CHURRASCO

FESTAS EM DOMICÍLIO: 

CONTRATE NOSSOS SERVIÇOS

Em tempos modernos, 
geramos muito mais lixo

Não é só pelo aumento-
do consumo ou compras 
por impulso. A cidade pode 
ficar sem espaço para ater-
rar adequadamente seu lixo 
no futuro e isso também 

se deve a outras mudanças 
de hábitos, como comprar 

produtos fracionados e em 
embalagens de difícil descar-

te ou reciclagem. Nessa edi-
ção, discutimos a transição 

das vendas a granel para o 
fracionamento excessivo de 

produtos, a substituição de 
itens cotidianos por plástico 

de uso único, como canudos, 
mexedores, copos descar-

táveis e cotonetes que vão 
para o lixo depois de poucos 

minutos (ou segundos!) de 
uso. A Prefeitura assinou 

acordo internacional para es-
timular a redução do uso de 

plástico na cidade. P����� 2



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

VOCÊ SABIA?

Busca pela praticidade e higiene gera lixo

São Paulo combate uso do plástico descartável

Sachês com porções pe-
quenas de catchup, sal, azeite, 
açúcar; copinhos de plástico 
para tomar um gole de água; 
uma minúscula e não reciclá-
vel cápsula para café e mexe-
dores de plástico que, depois 
de poucos segundos em uso, 
vão para o lixo; produtos de 
higiene embalados um a um. 
Em busca da praticidade e, 
em alguns casos, da higiene, a 
indústria moderna gera muita 
embalagem... e lixo.

A preocupação com a ex-
cessiva geração de lixo tem 
provocado algumas mudanças 
de comportamento e até de 
legislação. A cidade de São 
Paulo está em processo de 
proibir o canudo de plástico, 
que começa a ser substituído 
por outros de papel ou mate-
rial biodegradável. 

Na Câmara Municipal, os 
vereadores querem dar o exem-
plo eliminando o uso de copos 
plásticos (veja também maté-
ria abaixo) e solicitando aos 
funcionários e visitantes que 
levem canecas reutilizáveis.

A coleta seletiva em toda a 
cidade é outra forma de evitar 
que tanta embalagem e mate-
rial descartável acabe fazendo 
parte do volume diário de 20 
mil toneladas de resíduos (lixo 
residencial, restos de feiras, 
podas de árvores, entulho, 
etc.). Só de resíduos domicilia-
res, são coletadas cerca de 12 
mil toneladas por dia. 

Nas zonas sul e leste da ci-
dade, o serviço é prestado pela 

concessionária Ecourbis, que 
também faz a coleta de lixo 
domiciliar comum. Para saber 
em que dias e horário tanto 
a seletiva quanto a regular 
acontecem na rua onde mora, 
acesse https://ecourbis.com.
br/coleta/index.html.

A granel
O mundo do consumo nem 

sempre foi assim, com tantos 
itens de uso único e imediato, 
descartáveis. E nem o plástico 
tinha tanta presença como na 
atualidade. Embora o material 
tenha sido desenvolvido há 
mais de cem anos, foi só nas 
últimas décadas que � cou tão 
popular. A situação dentro 
das residências brasileiras 
comprova isso, não apenas 
com relação ao plástico mas 
a qualquer outra embalagem 
descartável.

“Na infância, lembro que 
minha mãe ia ao armazém 
com vasilha própria, de me-
tal, para buscar leite”, conta 
Walkyria Alice, pedagoga de 
65 anos, hoje aposentada. 

Não era só o leite que dis-
pensava embalagens pequenas 
e descartáveis. Arroz, feijão, 
fubá, macarrão, tudo era com-
prado a granel, também for-
necidos em vasilhas levadas 
pelos clientes ou, no máximo, 
em sacos de papelão. 

Em uma casa com nove 
filhos, como aquela em que 
vivia Walkyria, desperdício 
sempre foi palavra proibida. 
“Nada era jogado fora. A co-

mida era feita na medida ou 
transformada em novos ali-
mentos”, conta ela, que levou 
esse aprendizado para a vida. 

Hoje, ela vive com um � lho 
e um neto em uma casa no 
Campo Limpo, Zona Sul pau-
listana. E segue evitando jogar 
qualquer porção de comida 
fora. “Vou sempre ao sacolão 
e compro pequenas quanti-
dades, porque senão estraga”, 
conta, observando que cada 
legume, fruta ou sobra de co-
mida jogados no lixo são como 
notas e moedas que deixam de 
ir para um “cofrinho”...

Freezer
Outra atitude que ela adota 

para evitar a geração de lixo é 
planejar o cardápio. 

Para evitar compras em ex-
cesso de produtos perecíveis, 
ela pensa antecipadamente 
no que vai cozinhar nos dias 
seguintes à visita ao sacolão. 
“Se vou fazer uma carne com 
legumes, penso na quantidade 
exata para fazer aquele prato”, 
garante. 

Ela recorre a alguns legu-
mes pré-cozidos e congelados 
também como forma de evi-
tar o desperdício de comida. 
“Brócolis, por exemplo, eu 
compro congelado, já”.

Além de congelar algumas 
sobras de comida, ela recorre 
à criatividade para evitar que 
a comida vá parar no lixo. 
“Sobras de arroz podem virar 
um arroz de forno, bolinhos 
de arroz, su� ê”, sugere. 

Excesso de Plástico
Walkyria teve dois filhos 

- hoje na faixa dos 40 anos. 
Lembra-se de outros hábitos 
do passado que em poucas 
décadas foram completamente 
transformados.

“Fraldas descartáveis eram 
um luxo, algo caríssimo. La-
vávamos as fraldas de pano e 
as calças plásticas eram usadas 
até o � m”, relembra. 

Nas festinhas infantis, não 
existiam os descartáveis de 
plástico. “Copos e pratinhos 
de bolo eram de papelão. E os 
gar� nhos, lembram-se? Eram 
de madeira, como os palitos de 
sorvete. Hoje até os palitos de 
sorvete são feitos de plástico”, 
aponta. 

A pedagoga até hoje ainda 
conta com copos de vidro que 
chegaram à sua casa como em-
balagem de requeijão. “Agora é 
muito difícil encontrar, todas 
as embalagens são de plástico 
e, quando encontramos al-
guma ainda de vidro, é mais 
caro”, observa.

De qualquer forma, Walkyria 
se preocupa em separar todo o 
plástico, enxaguar e encaminhar 
para a reciclagem. “Aqui a coleta 
seletiva passa uma vez por se-
mana. Separo sempre, plástico, 
latinhas, papel e vidro”. 

As embalagens de vidro, 
conta, ela tenta reaproveitar. 
Potes de geleia, por exemplo, 
viram ótimas opções para 
armazenar sobras de molho, 
guardar temperos etc.

Várias frentes estão se for-
mando em São Paulo para re-
dução do uso do plástico, com 
enfoque especial em itens que 
são usados por pouco segun-
dos até serem descartados. É o 
caso dos canudos, mexedores 
de bebidas, copos e outros 
itens descartáveis.

A Câmara Municipal de São 
Paulo, por exemplo, parou de 
comprar copos plásticos desde 
fevereiro. A estimativa do ór-
gão é de que, por ano, mais de 
3 milhões de copos plásticos 
eram jogados no lixo. 

Foi até mesmo montada 
uma exposição, no saguão 
de entrada do parlamento 
paulistano, com 14 mil uni-
dades de copos expostas em 
uma grande rede suspen-
sa - o equivalente a apenas 
dois dias de uso de copo.

De agora em diante, os fun-
cionários deverão usar suas 
próprias canecas ou xícaras e 
para os visitantes serão ofe-
recidos copos de papel bio-
degradável. Também serão 
espalhados bebedouros pelos 

corredores, do tipo que per-
mite consumo direto ou com 
saída de água para encher 
canecas, copos e garrafas de 
cada visitante ou funcionário.

A mesma Câmara Munici-
pal, ainda em abril, aprovou 
em segunda votação um proje-
to que proíbe o uso de canudos 
plásticos na cidade de São Pau-
lo. A lei agora será sancionada 
ou vetada pelo Executivo. 

Em caso de sanção, comer-
ciantes terão 180 dias para se 
adequar à lei, após o prazo de 
regulamentação. A lei também 
foi aprovada com uma emenda 
que permite a continuidade do 
uso do plástico, desde que o co-
merciante comprove que enca-
minha corretamente os canu-
dos plásticos para reciclagem. 

Algumas grandes redes de 
lanchonete já estão se adap-
tando e oferecendo canudos 
biodegradáveis ou de plástico.

A tendência é, efetivamen-
te, que o projeto seja mesmo 
sancionado já que a Prefeitu-
ra anunciou, recentemente, 
que aderiu ao Compromisso 

Global da Nova Economia de 
Plástico, liderado pela Ellen 
MacArthur Foundation, em 
colaboração com a ONU Meio 
Ambiente, e que busca erradi-
car o desperdício e a poluição 
gerada por plásticos. Foi o� -
cialmente lançado em setem-
bro do ano passado, com apoio 
de empresas, organizações de 
consumidores, universidades, 
governos e instituições inter-
nacionais diversas.

A cidade passará a integrar, 
de forma inédita, o relatório 
anual da Fundação Ellen Ma-
cArthur, que atua com pesqui-
sa, análise e inovação de negó-
cios para acelerar a transição 
para a economia circular. 

Para reduzir o uso do plás-
tico na cidade, serão estimula-
das ações com foco nos cinco 
R’s: Repensar, Recusar, Redu-
zir, Reutilizar e Reciclar. 

As principais ações serão 
focadas para estimular a eli-
minação de embalagens e/ou 
produtos plásticos desneces-
sários e descartáveis; encorajar 
modelos de reuso; incentivar 

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.

Natureza
Walkyria Alice nasceu e 

morou sempre na capital pau-
lista. Na infância, vivia na 
zona leste, onde se lembra de 
brincar na rua, colher frutas 
no pé em árvores pela vizi-
nhança. “Era tudo muito mais 
tranquilo”, diz. 

Na vida pro� ssional, sem-
pre se preocupou em trans-
mitir não só o respeito e amor 
à natureza para seus alunos, 
em 35 anos de atuação como 
professora de Educação Infan-
til., mas também em ensinar 
na prática o que representa a 
natureza. 

“Na escola, plantávamos 
flores em vasos, para que os 
alunos vissem brotar. Também 
tínhamos horta e colhíamos as 
verduras, transformadas em 
salada para os próprios alu-
nos”, relembra. “Muitas vezes,, 
as crianças nem conheciam 
aqueles produtos”, conta. 

Atualmente, ela que mora 
em casa térrea, mantém o 
amor pela natureza em seu 
quintal, cheio de plantas e que 
conta até com uma mangueira. 
“Não consigo mais colher as 
frutas, porque os pássaros co-
mem antes. Em compensação 
tenho a visita de maritacas, pi-
ca-paus e outras aves”, conclui.

o uso de embalagens plásticas 
reutilizáveis, recicláveis ou 
compostáveis; aumentar as 
taxas de coleta, separação, e 
reciclagem; facilitar o estabe-
lecimento da infraestrutura 
necessária e dos mecanismos 
de financiamento relaciona-
dos, principalmente, apoiar o 
Projeto de Lei 99/2018, que 
proíbe o fornecimento de ca-
nudos confeccionados em 
material plástico nos locais em 
que o projeto de lei especi� ca 

e outros projetos da mesma 
natureza. 

É esperado que até 2025, 
esta que é considerada a pri-
meira fase do compromisso, 
seja cumprida, para que no fu-
turo o plástico possa ser con-
siderado um material de fato 
reutilizado e/ou eliminado. 

O banimento dos canudos 
de plástico é considerado por 
especialistas como uma atitude 
exemplar, que passe a despertar 
a atenção do consumidor para 

itens que vão para o lixo poucos 
minutos após seu uso inicial

O movimento é mundial. 
No � nal de março desse ano, o 
Parlamento Europeu aprovou 
uma legislação para banir em 
toda a União Europeia, a partir 
de 2021, uma série de pro-
dutos plásticos descartáveis, 
incluindo cotonetes, canudos, 
copos, pratos e talheres. A 
medida foi aprovada por 560 
deputados e apenas 35 contrá-
rios e 28 abstenções.

WALKYRIA ALICE MORA NA REGIÃO DO CAMPO 
LIMPO E VALORIZA MUITO A PRESERVAÇÃO DA 
NATUREZA EM ATITUDES COTIDIANAS COMO 
PARTICIPAR DA COLETA SELETIVA E MANTER 
PLANTAS NO QUINTAL DE CASA
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•GASTRONOMIA

Vila Mariana tem restaurante 
de cozinha sulmatogrossense

Já ouviu falar em cozinha 
sulmatogrossense? O que dife-
rencia a comida feita no estado 
do centro oeste de outros pon-
tos do país? O mais interessan-
te é a mistura de influências, 
ingredientes e culturas. Até to-
ques da culinária oriental, com 
macarrão do tipo Sobá, peixes 
de rios e a famosa linguiça pan-
taneira de Maracaju, feita de 
100% de carne bovina e tempe-
rada com laranja azeda…

O Okinawa Sobá pode ser 
de lombo, fi lé mignon ou mix 
de cogumelos.

Há umas delícias inovadoras 
exclusivas como a mandioca 
rosti, em diferentes versões 
como frango com catupiry, 
carne seca com catupiry ou 
cogumelos com catupiry.

O escondidinho de Shitake 

e Shimeji, acompanhado de 
arroz, vinagrete e farofa pode 
ser servido em porção para 
uma pessoa ou para três. Ou-
tra pedida delícia é o X-CUPIM, 
servido no pão brioche queijo 
com vinagrete. 

O mais interessante é que a 
família pode ir até lá e descobrir 
todo o cardápio com o confor-
to de um restaurante, ou pode 
pedir tudo em casa.

E mais: há diversas promo-
ções e combos que vão tornar 

esse experiência gastronômica 
única ainda mais saborosa.

As carnes oferecidas tam-
bém remetem à criação de 
gado local e uma das delícias 
é o Cupim ao Leite, servido no 
rechaud e com acompanha-
mentos. Tem ainda o “Pintado 
no Urucum”... 

A sopa paraguaia é um dos 
destaques do cardápio: não 
se trata de um caldo, e sim de 
uma porção fi rme. Quem busca 
algo reconfortante, deve apelar 
para o caldo de piranha: é forte 
e renova energias e acompanha 
a deliciosa banana na brasa e 
mandioca chips.

O Sobaria fi ca na Rua Áurea, 
343 – Vila Mariana. Telefone: 
5084-8014. Os pedidos podem 
ser feitos por telefone ou em 
em www.sobaria.com.br.

♪♫
R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

Festival do Espetinho!!!

CAIPIRINHA
EM DOBRO, 
DE SEGUNDA 
A QUINTA

ESPETINHOS

R$ 5,00
(TODOS OS SABORES, 

DE 2a A 5a)

E mais: 
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•SAÚDE

Ciclovia na Domingos de Morais é 
promessa há mais de um ano

•SAÚDE•TRÂNSITO

RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO

A 300 M 
DO METRÔ
tel: 11 3181.7538
tangramconceicao.com.br

REALIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO 
E INTERMEDIAÇÃOINTERMEDIAÇÃO

VISITE O STAND E DECORADO

Foto do decorado de 61 m².

Registro do memorial de incorporação do empreendimento no 8º Ofi cial de Registro de Imóveis, sob o R.3 da matrícula nº 182.382, datado de 11/04/2019. Comercialização: T-Home Imóveis Ltda. – Rua Loefgreen, 1.057 – 6° andar – Vila Clementino –São Paulo/SP. Tel.: (11) 5591-6000 
– CRECI: J-27573. Anupam Negócios Imobiliários – Rua Groelândia, 405 – Jardim América – São Paulo/SP – Tel.: (11) 4210-0241 – CRECI: 29.008-J. Ibirajá Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. – Rua Loefgreen, 1.057 – 6° andar – São Paulo/SP – (11) 5591-6000. Fonte Google Maps.

L ANÇAMENTO

Venha para o lançamento do Tangram Conceição e conheça os motivos 
que fazem dele um empreendimento único para o seu momento de vida. Esperamos por você.

SUA NOVA VIDA 
COMEÇA AQUI.

35 A 83 M2

1 A 3 DORMS.
LAZER COMPLETO

RESIDENCIAL
MALL INTEGRADO  

VOCÊ É REALMENTE PROPRIETÁRIO
DO SEU IMÓVEL? TEM CERTEZA?

VOCÊ SOMENTE SERÁ PROPRIETÁRIO 
QUANDO A MATRÍCULA ESTIVER EM SEU NOME !!

Saiba que hoje há um procedimento muito mais
rápido para regularizar essas e outras situações

NÃO CORRA RISCO 

DE PERDER SEU BEM

REGULARIZE A SITUAÇÃO 

E FIQUE TRANQUILO

▶ Se comprou um imóvel e por alguma 
razão não registrou em seu nome.
▶ Se tem contrato de compra e venda, 
mas no Registro de imóveis a proprie-
dade consta em nome de outra pessoa.

▶ Se entrou em um imóvel que estava 
abandonado o reformou e 
fez dele sua residência.
▶ Se você tem um imóvel  mas não 
tem a Matrícula.
▶ Contrato de gaveta.

Advocacia
Informações: (11) 95717-1124

E-mail: weispereira@gmail.com

Wellington Isidorio Pereira - OAB 414.279/SP.

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

2807-0797
94767-7072

www.belloespacosp.com.br

• Carpetes 
• Cortinas
•  Persianas 
• Divisórias

• Box • Espelhos 
•  Pisos laminados
• Papel de parede 

- Forro PVC - Drywall  
•  Redes de Proteção 
•  Telas  Mosquiteira
R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore

Bello Espaço
decorações & projetos

em Até 5X
Pagamento

Piso laminado
eUCAFLOOR

R$ 62,90
m2/COLOCADO

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 
e pinturas de quadros

Durante as obras de expan-
são da Linha 5 - Lilás, do metrô, 
que se estenderam por vários 
anos na região, o trecho da 
Rua Domingos de Morais em 
frente à estação Santa Cruz 
fi cou parcialmente interditado, 
com estreitamento da pista em 
diferentes posições conforme o 
estágio da obra. 

Nessa fase, a Prefeitura 
optou por desviar a ciclovia 
que vem por todo o espigão 
formado por Avenida Paulista, 
Bernardino de Morais, Verguei-
ro  e Domingos de Morais/Jaba-
quara. Uma polêmica pista para 
as bikes foi construída desvian-
do pelas ruas Madre Cabrini, 
Coronel Lisboa e Alameda das 
Boninas, até voltar à Avenida 
Jabaquara, já depois do trecho 
em obras. A ciclovia, portanto, 
tem trajeto íngreme em vários 
trechos e foi projetada em mão 
dupla.

Em março de 2018, foi apre-
sentado um novo projeto de 
ciclovia que cortaria todo esse 
trecho - a pista viria diretamen-
te pela Vergueiro e Domingos 
de Morais. A promessa é de 
que as obras teriam início nas 
semanas seguintes. O que não 
aconteceu.

Em setembro, o jornal São 
Paulo Zona Sul questionou a 
demora na implantação da nova 
ciclovia. . Em nota, na época, a 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego informou a Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego 
(CET) informou que o projeto 
estava em fase de revisão pelo 
empreendimento responsável 
e será encaminhado à CET para 
a aprovação fi nal.

Mais oito meses se pas-
saram e voltamos a cobrar a 

implantação da pista.  
Novamente, procuramos a 

CET e a resposta não mudou 
muito: “A Companhia de En-
genharia de Tráfego informa 
que o projeto está em fase fi nal 
de reanálise, após a empresa 
responsável ter feito as corre-
ções solicitadas pela CET. Após 
a aprovação fi nal, a empresa 

deverá solicitar as autorizações 
necessárias junto aos órgãos 
competentes para iniciar as 
obras. O primeiro projeto havia 
sido reprovado pela CET, pois 
não obedecia aos critérios téc-
nicos exigidos.”

A obra da ciclovia Domingos 
de Morais será implantada e 
custeada pelo Colégio Marista 

Arquidiocesano. A escola é 
considerada um “pólo gerador 
de tráfego” e, como tal, pre-
cisa financiar projetos viários 
que minimizem o impacto no 
entorno. E é nesse sentido que 
a ciclovia será feita, sem custos 
para a Prefeitura, porém com 
aprovação do projeto pela área 
técnica da CET.

No ano passado,  o Arquidio-
cesano informou “a parte que 
compete ao colégio foi cum-
prida”. Completava alegando 
que o projeto estaria passando 
por ajustes nos órgãos compe-
tentes.

Enquanto a nova ciclovia não 
sai do papel, a outra no corredor 
Madre Cabrini/Coronel Lisboa/
Boninas desaparece do solo. As 
defensas e “tartarugas” de solo 
já desapareceram. A pintura 
também mal indica que ali há 
uma pista para uso exclusivo de 
ciclistas. E não é raro ver mo-
toristas passando por cima da 
pista, estacionando, ignorando 
a pista bidirecional da ciclovia. 

Ciclovia na Domingos de 
Morais está com obra 
paralisada e no corredor 
Coronel Lisboa/Boninas 
está desaparecendo
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Paulinho Moska faz show gratuito em 
homenagem às Mães, no Plaza Sul

•CULTURA

Já está no ar a nova campa-
nha de Dia das Mães do Plaza 
Sul Shopping: “Ela é quem mais 
entende você”. A ação, que vai 
até dia 12 de maio, tem o obje-
tivo de homenagear de forma 
inusitada o papel da mãe na vida 
dos fi lhos. Para isso, a comuni-
cação trará peças coloridas e di-
vertidas com crianças fazendo 
declarações fofas sobre o que 
pensam de suas mães de uma 
maneira particular como: Minha 
mãe é inquível; Minha mãe é 
malavilosa; e Minha mãe é biita. 
A campanha conta com uma 
assinatura múltipla, que brinca 
com as diferentes formas de a 
criança chamar a mãe: “Feliz 
dia da Mamã, Mami, Mamãííí”.

Para ajudar os clientes na es-
colha dos presentes para a data, 
o centro de compras também 
oferecerá um Guia de Presen-
tes. Produzido exclusivamente 
para o período, o material trará 
um mix de presentes contendo 
looks e itens diversos. Os pro-
dutos vão desde eletrônicos a 
cosméticos e acessórios. O ma-
terial impresso será distribuído 
gratuitamente no acesso ao 
estacionamento do shopping. 
A campanha é promovida pela 
Sonae Sierra Brasil, proprietária 
do empreendimento.

 O Plaza Sul Shopping tam-
bém celebrará a ocasião com 
uma edição especial do Plaza 
Cultural, projeto gratuito que 
promove atrações culturais no 
local. Desta vez, a apresentação 
será de Paulinho Moska, no dia 
8 de maio, às 19 horas. O cantor 
e compositor leva para a Praça 
Central do piso 1, o show inti-

mista Voz e Violão, 
que permite uma 
aproximação maior 
entre público e o 
artista. As canções 
ficam mais fiéis às 
composições ori-
ginais e ganham a 
força de expressão 
do autor tocando e 
cantando “do mes-
mo jeito que foram 
compostas”.

O repertório é 
composto por Pen-
sando em Você, A Seta e o Alvo, 
A Idade do Céu, Lágrimas de 
Diamantes, Último Dia, Tudo 
Novo de Novo, Namora Comi-
go, Somente Nela, Admito Que 
Perdi, Relampiano, Quantas 
Vidas Você Tem?, Sem Dizer 
Adeus, Muito Pouco, entre ou-

cionar momentos únicos para 
elas. Por isso, com o objetivo 
de realizar uma experiência 
inesquecível, vamos dedicar 
um show para elas com o can-
tar Paulinho Moska, em uma 
edição especial do Plaza Cultu-
ral”, comenta Amanda Amaral, 
Coordenadora de Marketing do 
Plaza Sul Shopping.

 SERVIÇO
Plaza Cultural com Paulinho 

Moska - Voz e Violão. Data e 
horário: 8 de maio, às 19h. Local: 
Praça Central – P1 – em frente 
à academia. Classifi cação: Livre. 
Evento Gratuito

 Plaza Sul Shopping - Praça 
Leonor Kaupa, 100 - Jardim da 
Saúde, São Paulo. Telefone: 11 
4003-7220. Site: www.plaza-
sulshopping.com.br ; www.ins-
tagram.com/plazasulshopping

Apresentação será dia 8, 19h, e inclui hirs como Último Dia e também novas canções do álbum Beleza e Medo

•ÓTICA

Lentes multifocais: 
procure sempre um 
especialista qualifi cado

Multifocal, como o próprio 
nome diz, é um tipo de lente 
que possui múltiplos focos de 
visão em uma só, corrigindo 
graus de longe, meia distância 
e perto. A indicação é para 
pessoas próximas dos 40 anos 
ou mais, que geralmente come-
çam a ter difi culdade para leitu-
ra ou focar objetos próximos.

Apesar da praticidade e 
de tecnologias de última ge-
ração aplicadas na fabricação 
das lentes, algumas pessoas 
(principalmente novos usuá-
rios) tem um certo receio com 
as lentes multifocais. Quem 
nunca escutou uma queixa 
sobre a dificuldade de uso 
dessas lentes? Apesar de mui-
tas vezes serem vistos como 
vilões, na maioria dos casos a 
culpa não é dos multifocais! 

Muitos fatores infl uenciam 
para um bom resultado final 
em quaisquer óculos de grau. 
No caso específico dos mul-
tifocais, além da escolha da 
armação, do design da lente, 
das medidas tiradas pela ótica 
e da precisão da montagem, 
ainda é importantíssimo poder 
contar com uma consultoria 
de quem realmente entende 

do assunto, que saiba indicar 
produtos que se adequem às 
necessidades individuais de 
cada um. Um multifocal bem 
feito facilita e dá qualidade de 
vida aos seus usuários, mas é 
preciso ter certeza de que a me-
lhor escolha está sendo feita.

E é esse é o foco da Kai-
zen. Profi ssionais com forma-
ção técnica e experiência de 
mais de 10 anos na área, com 
competência para indicar as 
melhores soluções na área 
ótica, especialmente em len-
tes multifocais! E aproveite!!! 
Vai até dia 31 de maio tem a 
promoção das lentes Varilux, 
Zeiss e Optiswiss em dobro!!

A Ótica Kaizen fi ca na Ave-
nida Jabaquara, 1826. Telefo-
ne: 2894-3834.

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

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

Pacientes que necessitem e 
queiram fazer nos cursos, 
com profi ssionais 
experientes, 
implantes
dentários de 
alta qualidade

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3341-0304

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

Ambiente aconchegante, 
cheio de amor e carinho

• Enfermagem 24h
• Médico especializado em geriatria
• Nutricionista

• Terapia Ocupacional,
• Fisioterapia Opcional
• Planos Mensais e diárias

R.Vieira Portuense, 56
Jabaquara

(trav. Av. George Corbisier, alt. 940)

Colibri Odontologia
CLiNICO GERAL - CLAREAMENTOS

CIRURGIA/BICHECTOMIA

DRA. ANDRESSA ALMEIDA

DRA. GRAZIELLA GIONGO

DRA. JESSICA LOSACCO 

DRA. NATHALIA FARIA

Rua Bertioga, 149 - Praça da Árvore 
Conjunto 101

(11) 94555-8458

CRO: 131394 

CRO: 131194

CRO: 131591

CRO: 131125

ATENDIMENTOS COM HORA MARCADA POR TELEFONE 
OU  WHATSAPP:

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

CLAREAMENTO DENTAL

Clínica geral - Cirugias - Implantes
 Ortodontia- Pacientes Especiais - 

Endodontia - Periodontia

AGENDE JÁ SUA AVALIAÇÃO 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Volte  a  sorrir!

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

Está na hora de cuidar mais de VOCÊ

Uma rede de profi ssionais 
com valores de consultas 
e exames que cabem 
no seu bolso

Seu Guia Médico Gratuito

Venha 
ser usuário

da nossa
rede

SÃO DIVERSAS
ESPECIALIDADES

MÉDICAS
Faça seu cadastro: 

redesolucaosaude.com.br
Fone: (11) 2092-9651

tros grandes sucessos, e novas 
canções lançadas pelo artista 
em seu álbum de inéditas “Be-
leza e Medo”.

“Mais do que encontrar as 
melhores opções de presentes, 
lazer e gastronomia, queremos 
homenagear as mães e propor-
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, ótima localização, 
c/ 2 dormitórios, ar condicio-

nado, wc social, living, cozinha 
c/ AE, lavanderia, quarto e wc 
p/ empregada, garagem p/ 1 

carro - REF.: 17.186

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 299 MIL
Reformada, bom acabto., 

ótima localização, vago, c/ 
2 dormitórios, (1 c/ AE e ar 

condicionado), wc social, pe-
quena sala, cozinha americana 
c/ AE, lavand, gar. p/ 1 carro, 
ótima oferta - REF.: 16.935

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 500 MIL

Boa localização da Rua 
Maurício de Lacerda, terreno 

medindo 10 x 22 mts., 
totalizando 220m², ótimo 

para construtores ou outras 
finalidades, estuda propostas - 

REF.: 17.217

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Excelente oferta, terreno 5 x 25 
m, construção 167m², vago, 

c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living, 
sl. de Jantar, lavabo, coz. 

c/ AE, depend. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros- 

REF.: 17.179

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

A 650 mts. do Metrô V. Maria-
na, reformado, impecável, área 

útil de 70 m², c/ 2 dorm. c/ 
AE, wc social, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, coz. c/ AE wc p/ 
empr., gar. p/ 2 carros, cond. 
R$ 650,00 - REF.: 17.212

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 730 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 
c/ churrasq. e forno pizza, gar.p/ 

2 carros - REF.: 16.746

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

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

carro - REF.: 16.239

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., cons-
tr. 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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
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

APTO
V. FIRMIANO PINTO

R$ 490 MIL
A 700 mts do Metrô Imigran-
tes, reformado, ótimo acabto., 

c/ 2 dorm. c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. Ame-
ricana c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 17.181

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 540  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.: 15.559

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. pla-
nej., dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros, depósito individu-

al, lazer - REF.: 17.228

APTO
CHÁCARA INGLESA

R$ 850 MIL
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

SOBRADO
V. MORAES
R$ 450 MIL

Refomada, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, lavabo, copa 
cozinha c/ AE, quintal c/ 

churrasqueira, garagem p/
1 carro - REF.: 17.180

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

Nogueira, reformado, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha c/ AE, lavanderia, wc 

p/ empreg., garagem 
p/ 1 carro - REF.: 16.695

SOBRADO
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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, vago, c/ 2 suítes, 

living p/ 2 ambientes c/ 
sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 

lavanderia c/ AE, garagem 
p/ 2 carros, prédio c/ lazer - 

REF.: 15.889

TÉRREA
SAÚDE

R$ 540 MIL
Travessa da Rua do Boqueirão, 

terreno 8 x 22 mts., ótimo 
acabto., c/ 2 dorm., suíte, wc 

sovial, living p/ 3 amb., coz. c/ 
AE, despensa, dep. p/ em-

preg., quintal c/ churrasq., gar. 
p/ 8 carros - REF.: 17.150

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., construção 
148 m², reformado, bom acab-
to., c/ 3 dorm., suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empregada, garagem p/ 

2 carros - REF.: 16.996

SOBRADO
COND. FECHADO

R$ 695 MIL
Excelente condomínio fechado 
c/ ruas e alamedas, lazer c/ 
quadra coberta, piscina, sl. 
Festa, sl. Jogos, portaria 24 
hs., c/ 4 suítes, living p/ 2 amb., 
lavado, 2 vagas, construção de 

184m² - REF.: 17.202

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Reformado, ótimo acabto., ter-
reno 6 x 20 mts., construção 
135m², vago, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ emp., qto. p/ depósito c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 769 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
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE e ar condicio-
nados, suíte, livin p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros - 
REF.: 17.145

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lav, coz., dep. Empreg., quintal 
c/ jardim, gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta apto. c/ 2 ou 3 dorm., 

1 ou 2 vagas, no S. Judas e 
imediações - REF. 17.156

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
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

APTO
KLABIN

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$ 1.400 MIL

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

na região - REF.: 16.803

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 370 MIL
Ótima localização, a 600 mts. 
do Metrô Alto do Ipiranga, c/ 2 
dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. c/ 

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

REF.: 17.208

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
terreno 188 m², construção 
100 m², vago, c/ 3 dormitó-
rios, wc social, sala, cozinha, 
lavanderia, dependência p/ 

empregada, imóvel s/ garagem 
- REF.: 16.747

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 465 MIL

Ótima oferta, reformado, constr. 
174m², c/ 2 dorm., suíte, closet, 
escritório, wc social, living p/ 
2 amb., sl. jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, depósito, amplo quintal 
c/ churrasq., ampla gar. p/ 1 

carro - REF.: 17.236

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização do 
bairro, terreno 8 x 26 = 

208m², construção de 152m², 
vago, c/ 3 dorm., 2 wc social, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 

fundos c/ amplo salão, gar. p/ 
3 carros - REF.: 17.209

APTO
V. BRAS. MACHADO

R$ 650 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada 
gourmet, coz. Planej., garagem 

p/ 2 carros, área útil de 87 
m², prédio semi-novo, lazer 
completo - REF.: 16.863

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. SAÚDE

R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condo-
mínio fechado, c/ 3 dorm. c/ 

AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, wc p/ empreg., gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.075

SOBRADO
SAÚDE

R$ 760 MIL
Ótimo acabto., Terreno 5 x 25 
mts., constr. aprox. 140 m², c/ 
3 dorm., suíte c/ ar cond., closet 
e sacada, living p/ 2 amb., copa, 
cozinha planejada, escritório c/ 
AE, sóton, quintal c/ churr., gara-
gem p/ 2 carros - REF.: 17.197

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
JD. STA. CRUZ

R$ 350 MIL
Preço de ocasião, não perca, 

reformado, ótimo acabto., c/ 4 
dorm., suíte, wc social, living, 

lavabo, coz. c/ AE, lavand., 
gar. p/ 2 carros, terreno 

5,50 x 20 mts, const. 200 m² - 
REF.: 16.4572

APTO
SAÚDE

R$ 419 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
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

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

ótima localização, bom 
também p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
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, constru-
ção 115 m² - REF.: 16.303

TÉRREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 610 MIL

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

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

sala, coz., wc - REF.: 17.064

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

3 dormitórios, sendo 3 suítes, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, lavanderia, dependências 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros- REF.: 17.062

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.200 MIL
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

SOBRADO
V. FIRMIANO PINTO

R$ 960 MIL
A 650 mts. do Metrô Imigrantes, 
abaixo da avaliação, AC = 414 
m², c/ 3 dorm., suíte c/ closet, 
hidro, amplo linving (50m²), 
lavado, coz. c/ AE, sl. Festa, 
home theater, churrasq., canil, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.199

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Excelente área útil de 93m², 
c/ 3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 

lavanderia, wc p/ emrpeg., 
garagem p/ 2 carros - 

REF.: 17.246

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Vago, terreno 5 x 37 mts., AC = 
140 m², c/ 3 dorm., suíte, living, 

sl. jantar, lavabo, coz. c/ AE,
wc p/ emp., amplo quintal, 

churr., gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta apto. na Praia Grande

c/ 3 dorm. - REF.: 16.889

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

SOBRADOS NOVOS 
JD. GLÓRIA
R$ 910 MIL

Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, ótimo acabto, c/ 3 
suites, living p/ 2 ams, cozi-
nha, lavanderia, wc p/ emp, 

amplo quintal, churr, gar. p/ 2 
carros  - REF.: 16.872

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$ 348 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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGEntE - APtO mEtRô 
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

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

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

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

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

SOBRAdO PROx. mEtRô 
R$ 400 mIl 

Na Cidade Vargas com 3 dor-
ms, sala 2 ambientes, cozinha 
com forno a lenha, lavanderia 
e 4 vagas de garagem. Ótimo 

investimento para locação.  
REF.: 11-3732  

SOBRAdO  VIlA GUARAnI 
R$ 650 mIl

Ótima localização! 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, vaga de 

garagem, bom para residência 
ou comercio. REF.: 11-3724

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

ótImO SOBRAdO, A 5 
mIn. A Pé dO mEtRô 

cOncEIçãO Só R$450 mIl  
2 dorms c/ arms, sala p/ 2 

ambs, terraço, AS, garagem. 
Muito bem localizado, próximo 
a todo comércio local, agende 

uma visita!. REF.: 11-3728

SOBRAdO
mEtRô SãO JUdAS

R$ 690 mIl
Excelente imóvel à 10 minutos 

a pé do Metrô, em amplo 
terreno com 10 metros de 

fachada, 3 dormitórios, com 
armários, terraço, sala 2 

ambientes, cozinha, quintal, 
quiosque com churrasqueira, 
4 vagas de garagem, portão 

automático, ótima localização.  
Oportunidade! REF.: 11-3677 

SOBRAdO  mEtRô 
JABAqUARA cIdAdE 

VARGAS R$ 1.200 mIl
3 dorms, suíte, sala 2 ambs lav, 
coz. c/ arms, estúdio musical 
com wc, saída para duas ruas, 
3 vagas de gar. e port. aut. 
Oportunidade. REF.: 11-3731

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

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 – 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

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

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

APtO AO lAdO AV. 
Bq. SAúdE R$ 350 mIl 
Apartamento muito bem locali-
zado, 1 dormitório amplo, sala 
2 ambientes, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem. Oti-
ma oportunidade. REF.:04-3587

cASA téRREA mEtRô 
JABAqUARA R$ 650 mIl
OPOrTUNidade, Ótima loca-
lização, com 2 dormitórios, sala 
2 ambientes, cozinha, área de 
serviço, qtal, dependência de 
empregada e 2 vagas de gara-
gem, p/ reforma. REF.: 04-3773

 ExcElEntE cASA 
tERREA PROx. mEtRô 

R$ 1.150 mIl
V. Guarani, p/ res/com, 3 stes, 
lav, 2 amplas salas, coz, dep. 
emp, depósito,, gar. cob. p/ 5 
autos,qtal e entr. lat. Rua tran-
quila, próx. Metrô.REF.: 01-3744

SOBRAdO mEtRô  
JABAqUARA  cIdAdE 
VARGAS R$ 750mIl

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ 
arms, despensa, dep. emp, gar. 
c/ 2 vagas cobertas c/ portão 

automático.  REF.:04-3759

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 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

tERREnO c/cASA 
téRREA R$ 500 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.

Perda diploma
EU MARCEL KAWAUCHI, RG 30.832.174-1,  
COMUNICO A PERDA DE MEU DIPLOMA 

NO CURSO DE ECONOMIA EMITIDO 
PELA FEA-USP.

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 (escla-

recer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra ao 
Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 7592-9946

 AP. VL GUARANI 52M² AU
R$ 330 MIL

2 dorm, sala c/varanda, WC, 

garagem coberta

CASA TÉRREA VL GUARANI
80M² AC– R$ 270 MIL  

2 dorm, sala, copa, coz, WC, 
lavand, pequeno qtal, 1 vaga. 

Precisa reforma

SOBRADO DE VILA METRÔ 
CONCEIÇÃO – 120 M AU 

R$ 470 MIL 
3 dorm, WC social, sala, copa, 
coz, lavabo, 2 dorm empregada 

sendo 1 ste., lavand. Estuda pro-
posta, precisa peq. Reforma

 SOBRADO VL. GUARANI 120 M²
R$ 550 MIL 

3 dorm, 1 WC social, armário 
embutido, sala, coz, copa externa 
c/churrasqueira, terraço 2 vagas

 SOBRADO VL GUARANI
110 M² AC  -  R$ 360 MIL
2 dorm, sala, coz, WC, lavand, 

2 vagas. Pronto para morar

SOBRADO SEMI NOVO
VL GUARANI 110 M² AC

R$ 520 MIL
3 dorm, 1 ste, WC social, sala, 

lavabio, coz, lavand, 2 vagas

120m2, internet, 2 banheiros, novo. R$ 3.600,00 reais com 
IPTU, água e luz separados. Aceita-se proposta.

TEL: 97122-4604 OU 98608-7861

SALÃO NO 10 ANDAR NA STA. CRUz 527
ESqUINA COM LOPES DE ALMEIDA

3 dorm, ste, WC social, sala lavabo, coz,
lavand, terraço, 1 vaga

Tel 2275-6481 / 2276-3671 / 97592-9946 

SOBRADO EM CONDOM. FECHADO JABAqUARA
90 M² - R$ 320 MIL

   LOCAÇÃO

SÃO PAULO zONA
SUL 5072-2020

classificados - iMÓVEisclassificados - iMÓVEis
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•EVENTO

Vila Mariana terá evento de Craft Art nesse fi m de semana
Ocupar as ruas com arte 

e proporcionar um encontro 
para a comunidade não só 
com lazer, mas também que 
estimule a troca de experiên-
cias e visão mais sustentável 
da cidade.

Nesse fim de semana, 
acontece a segunda edição 
do Festival Craft Art Brasil. No 
sábado, 4, começa às 11h e vai 
até 20h; no domingo, começa 
e acaba mais cedo: das 10h 
às 19h. 

A festa se espalha pelo 

quarteirão entre as ruas Mor-
gado de Mateus e Joaquim 
Távora. Com curadoria Craft 
Art Brasil e apoio da Subpre-
feitura Vila Mariana, e reunirá 
estendes com arte, design, 
artesanato, moda sustentá-
vel e produtos alimentícios 
artesanais. Os expositores 
são não apenas de São Paulo, 
mas também Paraná e Rio de 
Janeiro.

Haverá também atrações 
musicais e a área social terá 
ações do Instituto Ecobair-

ro para crianças e adultos, 
incluindo feira de adoção de 
pets com as ONGs Amigos da 
Mia e Eu Luto Pelos Animais. A 
Cão Feliz dará adestramento e 
dicas no espaço também.

A participação é aberta e 
gratuita a qualquer interes-
sado. 

Música
A programação do evento 

prevê três shows, com dife-
rentes estilos mas sempre de 
acordo com o clima tranquilo, 
porém animado do local. 

No sábado 4, das 13h às 
14h, apresenta-se a Banda 
Livres - Formada pela cantora 
Maria Milanez, o violonista e 
trompetista Luis Haruna e o 
guitarrista Fábio Bottaro, o 
trio apresentará seu repertó-
rio autoral.

Em seguida, das 15h às 16h, 
será a vez do Duo com a can-
tora Marília Tardelli e o músico 
Bruno Mattos. Eles mostrarão 
um repertório bem brasileiro 
no melhor estilo voz e violão.

Na sequência, das 16h às 
18h, será a vez dos DogOut 
Brothers, um trio de amigos 

Problemas com 
abuso de álcool? 

Interessado no problema do 
alcoolismo ou em saber como 
milhões de alcoólicos encontra-
ram a sobriedade em Alcoólicos 
Anônimos? Assista a uma reu-
nião do Grupo São Judas de AA. 
na Av. Jabaquara, 2876, cj 2 (ao 
lado do metrô). De segunda a 
sexta, às 20h. Sábados, domin-
gos e feriados, 18h.

Cata Bagulho 
Jabaquara

A Subprefeitura do Jabaqua-
ra realiza no próximo sábado, 
dia 4 de maio, o serviço de cata 
bagulho. Serão atendidas vias 
do Setor 6, que compreende a 
área dentro do quadrilátero for-
mado pelas ruas Giovanni Panni-
ni, Cinco de Outubro, Rodrigues 
Montemor, Foz do Carneiro. No 
dia 11, será a vez do setor 7, com 
as vias dentro do quadrilátero 
formado por: Rua Rodrigues 
Monte Mor, Rua Belford Duarte 
, Av. Santa Catarina, Rua Conde 
Moreira Lima. A lista completa 
de ruas atendidas, que inclui a 
programação do ano todo, está 
em: bit.ly/2NlJMPS. 

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Mariana 
realiza no sábado, 4 de maio, as 
Ruas Contidas no Pentágono: 
Av. Lins de Vasconcelos, Av. Prof. 
Noé de Azevedo, Rua Vergueiro, 
Rua do Paraiso e Rua Cel. Diogo. 
No dia 11, será a vez das Ruas Con-
tidas no Hexágono formado por 
Av. Dr. Ricardo Jafet, Av. Lins de 
Vasconcelos, Rua Cel. Diogo, Av. 
Pref. Fabio Prado, Rua Francisco 
Cruz, Av. Prof. Noé de Azevedo. 
O material deve ser colocado na 
rua antes das 7h da manhã .

Atividade física 
grátis no Plaza Sul

O projeto PLAZA + SAÚDE 
reúne alongamento, dança e 
circuito, às segundas e quartas-
-feiras, das 9h às 10h, no G4 – es-
tacionamento descoberto - sob 
coordenação esportiva dos pro-
fessores da Monday Academia. 
As inscrições para participação 
ainda estão abertas e podem 
ser realizadas na administração. 
Limitado a 50 clientes por aula.

Cadastro de 
artesãos

Estão sendo cadastrados ar-
tesãos para integrar o Programa 
Mãos e Mentes Paulistanas.Para 
participar é preciso se cadastrar 
no link link www.bit.ly/cadastra-
mentomaosementes e depois 
haverá uma convocação pos-
terior para testes de aptidão.Já 
foram credenciados 30 artesãos. 

•ACONTECE

de São Paulo formado por 
Carlos Padilha, Rafa Neto e 
Neto Paes de Barros, a Banda 
cover apresenta canções de 
artistas icônicos do rock, folk, 
blues e pop.

Entre os estandes, Qui-
tuteria Culinária Artesanal,  
Ecofante, Senhor Acepipes, 

Unevie saboaria e cosméticos, 
Koisas da Keli, Mei Mei Produ-
tos Naturais,  Pendular, Vira 
Mundo Atelie, A Dona Farinha 
Terrários e fl ores, Zankasta, 
Tecer_roupas, Ateliê Daniela 
Magen, Sakura Paper Art, Ofi -
cina Urutau, Sandra Ayub arte 
decorativa e muitos outros. 

SERVIÇO
2º Festival Craft Art Brasil
4 de maio, sábado, das 11h 

às 20h; 
5 de maio, domingo, das 

10 às 19h
Rua Áurea, entre as Ruas 

Morgado de Mateus e Joa-
quim Távora. Entrada grátis.

Primeiro Encontro “As Bruxas” 

E MUITO MAIS...

APRESENTAÇÕES
& ATIVIDADES
◊ Leitura de carta
◊ Constelação familiar
◊ Astrológo
◊ Auto Conhecimento
   através das essências
◊ Comida temática
◊ Tatuagem
◊ Dreads
◊ Apresentação de dança

Data: 08 de Junho,  das 10h às 19h - Av. Bosque da Saúde, 1745

lojaasbruxas
bruxaslojaas
97688 2524 * 9 5367 2769
5594-4345


