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Cammeratta é um dos 
destaques na programação 
do Teatro João Caetano

Pancakes, french toasts, bacon, 
ovos orgânicos... que tal um 
american breakfast?
Página 4

E a campanha contra raiva animal?
Desde 1983, a cidade 

de São Paulo não registra 
nenhum caso de raiva em 
animais domésticos. Um 
dos fatores principais para 
manter sob controle a 
doença, que é fatal, é a va-
cinação em massa de cães 
e gatos. Mas, a Campa-
nha de Vacinação Contra 
Raiva, que todos os anos 
é promovida em Agosto, 
esse ano não aconteceu, 
porque o Ministério da 
Saúde não enviou as do-
ses. A Prefeitura informa 
que a vacina continua dis-
ponível em 13 postos fi xos 
na cidade, mas confirma 
que não haverá implan-
tação de postos volantes 
pelos bairros. Vale ressal-
tar que é obrigatório imu-
nizar os animais. P����� 6

SAÚDE

JARDIM

AEROPORTO

COMIDA CHINESA E JAPONESA

Polícia 
Federal 
apreende 
milhões de 
dólares na 
V. Mariana

Em uma apreensão his-
tórica, a Polícia Federal 
encontrou dois milhões 
de dólares e mais 450 mil 
reais em um imóvel na 
Vila Mariana, durante uma 
operação contra o tráfi co 
de drogas. A investigação 
apontou para o envio de 
toneladas de cocaína para 
a Europa a partir dos por-
tos de Santos. A operação 
atingiu várias cidades e es-
tados brasileiros. P����� 3

Enel inaugura Subestação Vila Mariana
A  E s t a ç ã o  j á  e s t á 

operando e, segundo a 
concessionária distribui-
dora de energia elétri-
ca, contribui para evitar 
quedas no fornecimen-
to para mais de um mi-
lhão de clientes na região 
sul da capital. P����� 5
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•ESTÉTICA

Tratamento contra o tabagismo também 
melhora saúde dos fumantes passivos

•SAÚDE

Nessa quinta, 29 de agosto, 
foi celebrado o Dia Nacional de 
Combate ao Fumo. Por isso, o 
jornal São Paulo Zona Sul está 
publicando uma série de ma-
térias com dicas e orientações 
para quem quer largar o cigarro. 

Vale lembrar que o cigarro é 
uma das drogas que traz prejuí-
zos e traz prejuízos não só para 
quem fuma como para pessoas 
próximas. Os efeitos de outras 
drogas para quem convive com 
os usuários são indiretos - mui-
tos psicológicos, com os refl e-
xos na família ou resultantes de 
riscos que os efeitos da droga 
provocam, como a violência ou 
acidentes de trânsito que o álco-
ol, por exemplo, trazem.

Mas no caso do cigarro ain-
da há um risco direto, com a 
fumaça inalada por quem vive 
próximo ao fumante. 

Os danos causados aos fu-
mantes passivos são diversos. 
Basta manter um cigarro acesso 
para poluir um ambiente com as 
substâncias  tóxicas da fumaça 
do cigarro. As pessoas passam 
80%  do seu tempo em ambien-
tes fechados e ao fi m de um dia 
em ambiente poluído, os não 
fumantes podem ter respirado 
o equivalente a até 10 cigarros. 
Isso vai depender diretamen-
te da dimensão do ambiente, 
do número de fumantes e do 
número de cigarro fumados 
durante a jornada de trabalho.

Para parar de fumar
Pesquisas demonstram que 

parar de fumar, em qualquer 
idade, traz ganhos para a saú-
de, e mesmo que apenas uma 
pequena proporção dos atuais 
fumantes fossem capazes de 
parar de fumar, os benefícios 
para a saúde a longo prazo e os 
benefícios econômicos seriam 
imensos.

Ao parar de fumar seu cor-

Casas de repouso

Odontologia

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)

Saúde e Estética

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)

Ótica

Av. Jabaquara, 1826 -    Saúde
 

2894-3834 95168-3654
@ot icaka izenka izen@ot icaka izen .com.br

* Especialista em multifocais
* As melhores lentes do mercado
* Mais de 1000 modelos de armações
* Equipamentos de última geração

ÓTICA COM   
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

    

SUPER PROMOÇÃO

LENTES EM DOBRO!

po vai recebendo benefícios 
constantes:

- Após 20 minutos: a pressão 
sangüínea e a pulsação voltam 
ao normal

- Após 2 horas: não há mais 
nicotina circulando no seu san-
gue

- Após 8 horas: o nível de oxi-
gênio no sangue se normaliza

- Após 12 a 24 horas: seus 
pulmões já funcionam melhor

- Após 2 dias: seu olfato já 
percebe melhor os cheiros e 
seu paladar já degusta melhor 
a comida

- Após 3 semanas: você vai 
notar que sua respiração se 
tornará mais fácil e a circulação 
sangüínea também irá melhorar

- Após 1 ano: o risco de mor-
te por infarto do miocárdio já foi 

reduzido à metade
- Após 5 a 10 anos: o risco de 

sofrer infarto será igual ao das 
pessoas que nunca fumaram

Vale a pena ajudar um 
fumante a deixar de fumar?

Quando comparadas com 
as pessoas que continuam a 
fumar, as que deixam de fumar 
antes dos 50 anos de idade apre-
sentam, uma redução de 50% 
no risco de morte por doenças 
relacionadas ao tabagismo após 
16 anos de abstinência. O risco 
de morte por câncer de pulmão 
sofre uma redução de 30% a 
50% em ambos os sexos após 
10 anos sem fumar; e o risco de 
doenças cardiovasculares caem 
pela metade após um ano sem 
fumar.

Pesquisas mostram que cer-

Qual é o corte que faz ou 
vai fazer sua cabeça?

A tecnologia avança e com 
ela os conhecimentos as téc-
nicas, os produtos. Essa lógica 
vale também para a estética, a 
beleza, os cuidados com corpo, 
cabelos, pele, unhas... 

Mas, há algo que precisa 
evoluir conjuntamente, algo 
muito nosso: a liberdade de 
escolha. Quer manter um visual 
tradicional? Pode. Quer ousar 
e arriscar-se num visual que 
ninguém tentou antes? Pode 
também. Quer se inspirar em 
alguma fi gura pública ou cele-
bridade? A decisão é sempre 
sua. Nessa busca por algo super 
pessoal, o fundamental é en-
contrar alguém que te ouça, te 
compreenda e te oriente.  

As três  hair stylists do mo-
derno salão Cut & Color têm 
inúmeras histórias para contar. 
Clientes que buscaram mesclar 
cores como o azul com rosa, 
ou clientes que querem raspar 
completamente os cabelos. 

Também há aquelas que 
buscam cortes assimétricos, 
com um lado mais longo que 
outro, pontas destacadas.

Outra tendência, entre 
homens e mulheres, é buscar 
cortes de cabelo que criem 
desenhos no couro cabeludo, 
verdadeiras obras de arte.

Agora, sem dúvida, é preciso 
buscar esse tipo de ousadia em 
profi ssionais experientes e que, 
além de entender o que o clien-
te quer, saibam como executar 

com perfeição o corte, o mix de 
colorações, o tratamento.

“Nossa preocupação, sem-
pre, é em atender os desejos e 
sonhos das clientes, mas com os 
cuidados necessários. Precisão 
no corte e uso dos produtos 
adequados para garantir a saú-
de dos cabelos é essencial”, diz 
Rose Inoki,hair stylist com mais 
de 13 anos de experiência.

“É igualmente importante 
indicar às clientes os cuidados 
que o novo corte ou coloração 
vão demandar e a frequência 
necessária para manter o visual 
escolhido”, completa a  sócia 
Michelle Ceródio, que também 
tem especialização em barbearia.

ca de 80% dos fumantes querem 
parar de fumar. No entanto, 
apenas 3% conseguem a cada 
ano e a maioria desse grupo, 
pára sem ajuda. Esse dado é 
um indicador da capacidade da 
nicotina de causar dependência, 
pois, provavelmente, os que 
têm baixa dependência são os 
que mais conseguem parar de 
fumar sem um tratamento for-
mal. Também é um indicador do 
baixo acesso dos fumantes aos 
avanços no campo da cessação 
de fumar, que chegam a aumen-
tar as taxas de cessação de 3% 
para 20% em um ano.

O tratamento do Fumante 
está entre as intervenções mé-
dicas que apresentam as melho-
res relações custo - benefício. As 
estimativas de custo - benefício 
de uma breve abordagem do 
fumante pelo médico mostram 
que se apenas 2,7% a 3,7% dos 
fumantes deixassem de fumar 
através dessa abordagem, o 
custo estimado por ano de vi-
das salvas seria de ordem de 
U$ 748,00 a U$ 2.020,00, bas-
tante inferior ao custo do trata-
mento da hipertensão arterial 
leve a moderada (U$ 11.300,00 
- U$ 24.408,00), da hipercoles-
terolemia (U$ 65.511,00 - U$ 
108.189,00) e do infarto (U$ 
55.000,00).

Em nosso site - www.jor-
nalzonasul.com.br - é possível 
encontrar as outras matérias 
com dicas e endereços para au-
xiliar quem quer parar de fumar, 
com destaque para serviços e 
endereços na zona sul paulista.

A lista completa de endere-
ços na capital que fazem aten-
dimento para quem quer parar 
de fumar pode ser acessada em 
http://www.saude.sp.gov.br/
cratod-centro-de-referencia-de-
-alcool-tabaco-e-outras-drogas/
tabaco/atendimento-capital
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Ensino Fundamental e Médio
• Manhã • Tarde • Integral

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

TER UM

FORTE
É PARA QUEM

EXIGE MAIS!

SISTEMADE ENSINO

ANGLO
AQUI TEM

A formação do indivíduo requer competência técnica e habilidade pedagógica. 

É fundamental lançar o olhar para vários caminhos. Para poder percorrer 

todos. Não é para qualquer um. É para quem exige muito. Exige Anglo.

Desde 15 de agosto de 1970

A maior apreensão em di-
nheiro na história da Polícia 
Federal aconteceu essa sema-
na, com a Operação Alba Vírus. 
No total, foram 7,1 milhões de 
dólares e 450 mil reais. Desse 
total, dois milhões de dõlares e 
total em reais estavam em um 
imóvel na Vila Mariana.

A Operação aconteceu si-
multaneamente em vários 
endereços por todo o país 
e tinha como objetivo des-
mantelar uma organização 
criminosa voltada ao tráfi co in-
ternacional de entorpecentes, 
realizado por meio do modal 
marítimo.

Aproximadamente 180 
policiais federais deram cum-
primento a 42 mandados de 
busca e apreensão e 18 man-
dados de prisão temporária, 
expedidos pela 5ª Vara Federal 
de Santos, e decretado o se-
questro de mais R$ 23 milhões 
em imóveis. Os mandados fo-
ram cumpridos nos estados de 
São Paulo (São Paulo, Santos e 
Guarujá), Santa Catarina (Itajaí, 

Balneário Camboriú), Mato 
Grosso do Sul (Campo Grande) 
e Bahia (Salvador).

Após uma prisão em fla-
grante realizada no Guarujá, 
no dia 20 de fevereiro de 2019, 
a PF identificou diversos in-
tegrantes da ORCRIM, bem 
como diversos bens móveis 
e imóveis adquiridos com o 
proveito da prática criminosa.

Com a análise dos celula-
res apreendidos, os policiais 
encontraram diversos vídeos 
nos quais os protagonistas 
aparecem ocultando grandes 
quantidades de cocaína em 
meio a cargas lícitas, em con-
têineres que embarcaram em 
navios com destino à Europa, 
que indicam que o grupo teria 
sido responsável pela remes-
sa de mais de 6 toneladas de 
cocaína. Foram identifi cados, 
ainda, diversos integrantes 
que atuam na aquisição e ocul-
tação dos bens adquiridos com 
o proveito do crime.

A operação foi batizada de 
ALBA VIRUS, em latim, que sig-

nifi ca vírus ou veneno branco, 
fazendo referência à cocaína, 
substância entorpecente ob-
jeto do tráfico internacional 
praticado pela organização 
criminosa.

Aos investigados, estão 
sendo imputados os crimes de 
organização criminosa, tráfi co 
internacional de entorpecente 
e associação para o tráfico, 
sem prejuízo de eventuais 
outras implicações penais que 
possam surgir com o descorti-
nar das investigações.

•SEGURANÇA

Polícia Federal apreende dois milhões 
de dólares em imóvel na Vila Mariana O jornalismo está em ebuli-

ção. Com o triste fortalecimen-
to das fake news, comunicado-
res pelo mundo todo estudam 
e debatem a forma de noticiar, 
para cativar o público com no-
tícias baseadas em fatos.

Ao mesmo tempo, está em 
destaque também a necessi-
dade de construir um mundo 
mais sustentável, em que o 
progresso e a evolução da so-
ciedade não representem des-
truição do planeta e seus re-
cursos naturais. Nesse sentido, 
um consenso é a necessidade 
de valorizar a produção local, a 
atuação regionalizada do cida-
dão, com pensamento global.

Metrópole em Foco
Na segunda, dia 2 de se-

tembro, acontece a primeira 
participação resultante da 
parceria entre Ajorb (Asso-
ciação dos Jornais e Revistas 
de Bairro de São Paulo) no 
programa Metrópole em Foco, 
da Rádio Trianon AM 740 MHz, 
comandado pelo jornalista 

Pedro Nastri, e que pode ser 
acompanhado pela internet.

Mensalmente, represen-
tantes da Ajorb estarão no 
programa para discutir o jorna-
lismo comunitário, os proble-
mas da cidade, resgatar suas 
histórias e debater soluções. 
A participação fi cou defi nida 
para toda primeira segunda-
-feira de cada mês.

Os jornais de bairro da ca-
pital paulista também vão 
participar das entrevistas com 
subprefeitos de toda a capital, 
que devem ter início ainda em 
setembro.

Fórum
Na terça, 3 de setembro, 

acontece a segunda edição do 
Fórum de Jornalismo Regional 
e Comunitário – a Comunica-
ção que Cria Laços irá receber 
alguns dos mais importantes 
nomes da imprensa de São 
Paulo que atuam na cobertura 
do jornalismo regional. 

Com quatro painéis con-
firmados, o encontro reúne 

alguns dos mais atuantes e 
infl uentes profi ssionais dedi-
cados ao jornalismo regional 
e comunitário para discutir e 
compartilhar as novas formas 
e plataformas do fazer jorna-
lístico, além das novas tecno-
logias e ferramentas para tor-
nar mais efetivo e rentável o 
trabalho dos profi ssionais que 
atuam nesse nicho.Editores 
de jornais de bairro da capital 
participarão do evento.

O Fórum tem curadoria 
do professor Carlos Costa, 
do Programa de Mestrado da 
Faculdade Cásper Líbero. A 
entrada é condicionada à do-
ação de um pacote de fraldas 
ou um quilo de alimento não 
perecível.

O “Fórum de Jornalismo 
Regional e Comunitário – A 
Comunicação que Cria Laços” 
acontece 3 de setembro de , 
das 10h às 18h no Teatro Uni-
bes Cultural - Rua Oscar Frei-
re, 2500 (ao lado da Estação 
Sumaré da linha 2 do Metrô)

Fisio Fit 50+ 
ACADEMIA E REABILITAÇÃO

REABILITAÇÃO NEUROMUSCULAR E CARDIOVASCULAR 

▶ Fisioterapia
Pós - operatória

▶ Fisioterapia e Acupuntura
Especializada

▶ Fisioterapia Funcional 
(motora)

 ▶ Fisioterapia Reumatológica (Geriatra)

▶ Fisioterapia 
Cardio Respiratória 

TODA SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 13H

A Fisioacus - Fisioterapia e Acupuntura Especializada, através 

do  Dr Wladi Petrofi  realizará um atendimento ESPECIAL em 

pacientes que possuem BAIXA RENDA  e que necessitam 

de TRATAMENTO DE ACUPUNTURA PARA DOR E OUTRAS 

PATOLOGIAS por um valor bem abaixo do preço.

Rua Engenheiro José Bueno Bicalho, 44
(Ao lado da Padaria Nobre Pão) – Jd Vergueiro

2838-0544
9 6592-4987

COMPRO
OURO
CONCEIÇÃO JOIAS

OUROOURO
PAGAMOS À VISTA 

EM DINHEIRO

5016-3037
AV. ENG. ARMANDO DE A. PEREIRA, 989

METRÔ CONCEIÇÃO
AO LADO DO HABIB’S AO LADO DA ESTAÇÃO CONCEIÇÃO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

OUROOURO
PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA 

EM DINHEIRO
PRATA

BRILHANTES
RELÓGIOS SUÍÇOS

PLATINA E JOIAS EM GERALPLATINA E JOIAS EM GERAL

•COMUNICAÇÃO

Jornalismo comunitário está em destaque
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•GASTRONOMIA

Lanchonete tradicional oferece 
até american breakfast 

São mais de 50 anos de 
história, mas essa trajetória 
de valorização de sabores 
tradicionais não impediu a 
hamburgueria Achapa de se 
atualizar e buscar novidades, 
ampliação e até sabores ex-
clusivos.

Fundada em 1967 na Acli-
mação - bairro onde até hoje 
mantém sua primeira unidade 
e outra segunda loja - Achapa 
hoje tem também endereços 
nos Jardins, no Paraíso - todas 
lojas de rua - e no Shopping 
Santa Cruz. 

Apesar de ter repaginado 
sua decoração e ambien-
tação, a casa ainda busca 
algumas referências nas ham-
burguerias norteamericanas 
dos anos 50. No cardápio, 
hoje, os sabores mais tra-
dicionais de hambúrgueres 
convivem lado a lado com 
opções veganas, saladas, por-
ções diversas para o happy 
hour, milk shakes... e até um 
café da manhã para um brun-
ch, ou seja, aquela refeição 
completa tipicamente norte 
americana, com bacon, ovos, 
torradas, panquecas, geleia...

Para quem quer conhecer 
o sabor da casa, uma boa 
pedida é chamar à mesa o 
Cheddar Monsterburger sala-
da. No pão integral, um ham-
búrguer de 200g de fraldinha 
bem suculento vem acom-
panhado de salada (alface e 
tomate) fresquinha, cheddar 
derretido e maionese.

Outra pedida para inovar 
é o Chicken Melt, que vem no 
pão ciabatta, acompanhado 
de molho tártaro e batata 

cortada no formato canoa. 
Também na ciabatta, tem 

o lanche Mignon caprese que, 
como o nome sugere, reúne 
fi lé mignon, rúcula, mozarela 
de búfala, rodelas de tomate, 
e também acompanha bata-
tas canoa e maionese a parte.

Beirutes, saladas low carb, 
milk shakes, frapês, sucos, 
taças de sorvete daquelas 
tradicionais (chocoChapa, co-
legial, banana split) garantem 
uma diversidade de inspiração 
igualmente norteamericana 
daquelas hamburguerias mais 
tradicionais.

Quem está com medo das 
calorias, pode optar pelas 
saladas - o cardápio traz dez 
opções dela: folhas frescas, 
acompanhadas por semen-
tes de abóbora, chia, linhaça, 
de acordo com a receita. As 
saladas são servidas com di-
versas frutas como Blueberry 
e Laranja para garantir pratos 
cheios de cor e de sabor

E diariamente, das 8h30 

às 11h (a loja do shopping só 
abre 10h) tem o American 
Breakfast. 

Não é uma combinação 
única, cada cliente pode pe-
dirum combo ou o que quiser 
entre as opções de pancakes, 
todas bem substanciosas, 
com aquela massa adocicada 
e fofi nha típica norte america-
na, french toasts, lanchinhos 
no estilo club sandwich, sucos 
e cafés. Um charme: os sucos 
são servidos naquelas taças 
alongadas...

A AChapa tem vários ende-
reçoc pela cidade. Na região, 
há uma unidade no Shopping 
Metro Santa Cruz (R. Domin-
gos de Moraes, 2564 - Piso L2 
- telefone: 4280-1127); outra - a 
mais tradicional - na Avenida 
Lins de Vasconcelos, 1353 
- Aclimação - Telefone: 3207-
0044; e também no Paraíso, 
na Alameda Santos, 24. Tele-
fone: 2548-3545. Veja outras 
informações no site:achapa.
com.br

Conhecida pelos hambúrgueres que oferece há mais de 50 anos, 
Achapa também tem café da manhã em estilo norteamericano

R. Luis Góis, 1566 
Tel.: 5072-3266

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas)

Inverno 
quente!

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

E mais:
Chopp - Cervejas 
Caipirinhas 
Destilados - Drinks
Sucos - Refrigerantes..

Carnes - Massa - Saladas - Risotos - Pratos Especiais - Porções

Música ao vivo: 
Consulte a 

programação pelo 
Facebook.com/seugois

♪♫

FAÇA SUA RESERVA
VENHA CONHECER NOSSA CASA!

Cardápio 

especial 

com caldos!
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•OBRAS

Vila Mariana ganha nova subestação de energia

A USP e o Sesc Ipiranga 
promovem, no próximo dia 7 
de setembro, a terceira edição 
do evento Museu do Ipiranga 
em Festa. Nesse dia, que marca 
as comemorações da Indepen-
dência do Brasil, serão promo-
vidas dez horas ininterruptas 
de programação gratuita, com 
dezenas de atividades artísticas 
e culturais destinadas a todas 
as idades. Apresentações de 
circo, intervenções, performan-
ces e cortejos integram a rede 
de atividades, que também 
inclui visitas educativas e dois 
concertos de música clássica 
com a Orquestra Jazz Sinfônica, 
a Orquestra Sinfônica da USP 
(Osusp) e o CoralUSP.

A programação, norteada 
pela refl exão sobre a falta de 
representatividade de alguns 
grupos nas narrativas históricas 
ofi ciais, valoriza a diversidade 
cultural do País por meio da 
presença de artistas que cele-
bram a cultura popular e tratam 

de temas da atualidade, como 
presença feminina e periférica. 

O evento celebra também 
um importante marco no pro-
cesso de renovação do museu. 
Na ocasião, será anunciada a 
construtora ganhadora da con-
corrência para fazer a reforma 
do edifício-monumento. O iní-
cio das obras deve ocorrer no 
mês de outubro, com duração 
prevista de 30 meses. A reinau-
guração está programada para 
2022, ano do bicentenário da 
Independência do Brasil.

“Com a parceria com o 

governo do Estado e com as 
empresas patrocinadoras do 
projeto, estamos empenhados 
em devolver para a visitação 
pública uma parte da história 
brasileira, a memória viva de 
nosso país. Devolveremos à 
sociedade um novo museu, di-
nâmico, moderno e acessível”, 
afi rma o reitor da USP, Vahan 
Agopyan.

Parceria
Desde 2017, o Sesc Ipiranga 

e o Museu Paulista vêm desen-
volvendo ações conjuntas para 
ativar os espaços do museu e 

contribuir para a refl exão sobre 
o apagamento de grupos e nar-
rativas pela história hegemôni-
ca, além de permitir a expansão 
das atividades para além dos 
muros institucionais, unindo 
diferentes conhecimentos e ex-
periências para promover arte, 
cultura, patrimônio e memória.

Na primeira edição do Mu-
seu do Ipiranga em Festa, em 
2017, a USP lançou o concurso 
arquitetônico para o projeto 
de restauração e renovação do 
edifício-monumento e, em maio 
de 2018, o escritório vencedor 
começou a desenvolver o proje-
to executivo. Com o anúncio da 
construtora vencedora da con-
corrência para a reforma, no dia 
7, está previsto o início da obra 
para outubro deste ano, com 
duração de 30 meses. A reinau-
guração está programada para 
2022, ano do bicentenário da 
Independência do Brasil.

Com informações da 
Agência USP de Notícias

USP e Sesc promovem, em 7 de setembro,
terceira edição do Museu do Ipiranga em Festa

A Subestação Vila Maria-
na da Enel, distribuidora de 
energia, vai ser ofi cialmente 
inaugurada na próxima quin-
ta-feira, dia 5 de setembro. A 
unidade já opera desde abril.  

Segundo executivos da em-
presa, a obra, que levou mais 
de um ano para ficar pron-
ta, é apenas uma das ações 
que tem permitido reduzir a 
quantidade de horas que cada 
cliente fica sem energia em 
casa, em média. Atualmente, 
são 7h29 por ano, total que já 
chegou a 24 horas...

A nova subestação reforça 
a confiabilidade do sistema 
elétrico e deve beneficiar 
cerca de 1 milhão de pessoas 
nos distritos Vila Mariana, Mo-
ema e Ipiranga, com melhoria 
signifi cativa direta, de acordo 
com a concessionária em bair-
ros como Vila Clementino, Vila 
Nova Conceição, Aclimação, 
Cambuci, Jardim da Glória, 
Liberdade, Mooca, Vila Mo-

numento e Bela Vista. Só na 
Vila Mariana, a nova estação 
atende diretamente a cerca 
de 280 mil clientes.

Falta de energia e falhas
A inauguração acontece 

no inverno, considerado pe-
riodo de secas e com bai-
xa ocorrência de quedas de 
energia. No início do ano, a 
região registrou várias ocor-
rências de interrupções no 
fornecimento - alguns bairros 
chegaram a ficar dias sem 
eletricidade nas casas. 

“Foram dias  at ípicos, 
com vortes ventanias que 
provocaram quedas de ár-
vores”, conta Leandro Dias, 
responsável pela Unidade 
Operativa Sul da Enel Distri-
buição São Paulo. Ele afi rma 
que, além do investimento 
tecnológico e em obras que 
têm reduzido as quedas de 
energia, a distribuidora está 
também preparada para o 
próximo verão com equi-

pes para evitar problemas. 
Um dos relatos mais graves 

do verão passado foi na região 
do Cursino, onde houve ex-
plosão de um transformador 
com incêndio na fiação. “Foi 
uma falha no equipamento 
que recebe energia de alta 
tensão, de responsabilidade 
da concessionária Isa Cetepp. 
O equipamento que deveria 
proteger o sistema era muito 
antigo e falhou duplamente 
no desligamento para evitar a 
explosão”, relembra.

Árvores
A questão das árvores re-

almente é um dos nós no 
trabalho da Enel. O ideal seria 
o aterramento total da fi ação, 
mas o custo - que acabaria 
sendo absorvido pelo con-
sumidor final -  é proibitivo, 
dizem os executivos. 

“Nossa responsabilidade 
é apenas com os galhos que 
passam pela fi ação”, aponta 
Marcelo Puertas, diretor de 

Subtransmissão da Enel Dis-
tribuição São Paulo. “Mas 
chegam até nós vários pedi-
dos que não correspondem a 
esse critério”, garante.

O prefeito Bruno Covas 
vem reclamando que muitas 
podas deixam de ser feitas 
na capital porque as equipes 
municipais de zeladoria não 
podem mexer em árvores que 
atingem a fi ação. Covas ainda 
reclama que muitas das árvo-
res podadas pela concessio-

nária de energia são deixadas 
nas calçadas e a reclamação 
recai sobre a Prefeitura. 

Os diretores da Enel ne-
gam. “Passamos a fazer rela-
tórios apontando os motivos 
de recusa”, diz Puertas. 

Ele acrescenta que a con-
cessionária tem implantado 
um novo tipo de equipamen-
to, de formato losangular,nos 
postes, de modo a evitar que 
a fi ação se misture à vegeta-
ção urbana, o que deve redu-

zir ainda mais a ocorrência de 
interrupções no fornecimento 
por quedas de árvores.

Os técnicos defendem 
também que as quedas bre-
ves de energia fazem parte 
de um sistema que garante 
fornecimento contínuo e se-
gurança na rede. “Quando o 
fornecimento cai por dois ou 
três minutos, muitas vezes é 
porque está sendo feita uma 
manutenção e há manobras 
na rede”, explica Leandro Dias. 
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AV. IRAÍ, 1995
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2276-3539
2577-8954 

PLANALTO PTA - TÉRREA EM VILA
03 dorms,03 banhs,03 salas,

quintal, jardim, solarium e 2 vagas.
 R$ 5.000,00

VILA GUARANI - TÉRREA
01 dorm,cozinha, banheiro,entrada 

lateral sem vaga, totalmente 
independente. R$ 800,00

SOBRADO PARQUE JABAQUARA
 03 dorms,sala grande,cozinha amer-
icana 02 banheiros, 02 vagas,edícula 

c/ banh. área de serviço, entrada 
lateral. R$ 2.300,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
Vila residencial, 01 dorm, sala, 

cozinha, banh, area de serviço e 
quintal, sem Vaga. R$1.200,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
01 dorm,sala,coz,banheiro
área de serviço e quintal. 

01 Vaga. R$1.600,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO
3 dorms c/ AE, 03 banhs, sala 

grande, edícula completa, quintal, 
02 vagaS. R$ 2.100,00

PLANALTO PTA-SOBRADO NOVO
 Conjunto Res., 02 dorms

02 suítes, sala grande, lavabo,
cozinha,  quintal e area de serviço, 

sem vaga. R$ 2.200,00

SOBRADO (300 MTS METRO CONCEIÇÃO)
03 dorms 1 suíte, 04 banheiros,

sala grande, quintal grande, entrada
lateral, edicula completa, 04 vagas.

R$3.000,00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CENTRO ESPÍRITA JOÃO SILVA, através de sua presidente, Anna Luiza 

Fleury Pereira, com base no artigo 12 do Estatuto Social, convoca todos seus 

membros a participarem da ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA a realizar-se 

no próximo dia 21 de setembro de 2019, nas dependências do Centro à Rua 

Edgard Pereira, 135, CEP - 04312-020 -Vila Guarani - São Paulo, em primeira 

convocação às 15:00 hs., ou na hipótese do não comparecimento de (2/3) dois 

terços dos associados, realizar-se-á em segunda convocação às 

15:30 hs., no mesmo dia e local com a presença de qualquer 

número de associados, sendo que as decisões desses 

obrigarão aos demais, para tratar da seguinte ordem do dia:

Para mudança no estatuto atual.

São Paulo, 30 de agosto de 2019.

Me ligue!!!
Passo todos os detalhes.

TEM iNTEREsssE 
EM  MElHoRaR  

sUa  saÚdE fÍsica                                                                             
oU  fiNaNcEiRa???

Tel. 2275-7304   
9.63138187

Comunicamos o extravio da 
2a. e 3a. via da Autorização 
para de Aquisição Veículo 
com isenção de ICMS, nr. 

GDOC 51220-721126/2017, 
de 20/09/2017 emitido 

pela Secretaria da Fazenda, 
PFC-11 Butantã para 

DEUSDMAR SILVA GOMES, 
CPF 053.880.808-03.

pREsTadoR
dE sERViços

sr. idalecio Vieira
Tel.: (11) 99544-8289 Vivo

(11) 98804-4037 Claro

Hidráulica, elétrica, 
pintura, manutenção 

geral. 
Peça seu orçamento

SIMPATIA
No lugar mais alto que sua cabeça, 

acender 3 velas brancas em um 

prato com água e açúcar para os 3 

anjos protetores. Fazer um pedido 

e em 3 dias alcançará a graça. 

Publicar no 3º dia e observe o que 

acontecerá no 4º dia. N.I.O.

•PETS

•EVENTO

São Paulo fi ca sem Campanha contra Raiva Animal

Começa nesta sexta-feira 
(30/08) a Pet Experience, maior 
evento para cães, gatos e tuto-
res do país

Serão três dias de imersão 
no mundo pet: palestra com 
Jackson Galaxy, corridas com 
os pets, séries de crossfi t, de-
monstrações de tosas, sessões 
de acupuntura para pets, tatu-
agens para os tutores, entre 
outras atrações

Idealizada pela Petz e or-
ganizada em parceria com a 
NürnbergMesse Brasil, a Pet 
Experience vai reunir em um 
único lugar diversas atividades, 
exposições e palestras para 
tutores participarem juntinhos 
com seus animais de estimação.

A experiência terá início 
amanhã, sexta-feira, às 14h, no 
pavilhão São Paulo Expo, que 
fica no km 1,5 da rodovia dos 
Imigrantes. No sábado (31/08) 
e no domingo (01/09), a Pet Ex-
perience estará de portas aber-

tas a partir das 9h e até às 19h.
Durante os três dias, os visi-

tantes poderão fazer corridas 
com os pets, cãominhadas, 
séries de crossfit, participar 
de desafios em circuitos com 
obstáculos, de demonstrações 
de tosas e sessões de massa-
gens relaxantes e acupuntura 
para pets, além de sessões de 
tatuagens para os tutores que 
quiserem eternizar os bons mo-
mentos com os amigões!

O evento contará também 
com a presença dos “Petz 
Stars” que farão palestras nos 
três dias do evento. O encanta-
dor de gatos, Jackson Galaxy, 
apresentador do programa 
“Meu Gato Endiabrado”, além 
de uma palestra máster, rece-
berá os visitantes para sessões 
de fotos e autógrafos.

Alexandre Rossi 
e Estopinha
O especialista brasileiro em 

comportamento animal Ale-

xandre Rossi com sua mascote 
Estopinha, os gateiros Isa e 
Raphael Dizus, o apresentador 
Julinho Casares, o jornalista Cel-
so Zucatelli acompanhado do 
Paçoca, seu Lulu da Pomerânia 
e a apresentadora e apoiadora 
das causas animais Penélope 
Nova também dividirão experi-
ências com os visitantes.

Além disso, os tutores po-
derão conferir exposições de 
diversas raças de felinos, ver 
desfiles e demonstrações de 
cães adestrados, fotografar 
com seu pet em ambientes 
totalmente instagramáveis e 
conhecer o trabalho e os bichi-
nhos resgatados das ruas por 
Ongs Protetoras de Animais, 
que terão espaços garantidos 
na Pet Experience!

O megaevento terá ainda 
uma área Garden para os tu-
tores admiradores de fl ores e 
plantas. Dr. Planta, César Kawa-
mura e Leonardo de Matos fa-

rão apresentações, workshops 
e aulas práticas sobre hortas 
verticais, cultivo de orquídeas, 
kokedamas e adubagem. 

“A Pet Experience é um 
projeto pessoal que estava há 
15 anos na gaveta. Estou muito 
otimista com esse evento, que 
vai trazer atrações nunca vistas 
antes no Brasil e importantes 
experiências para o público em 
um só lugar”, diz Sergio Zimer-
man, presidente da Petz.

SERVIÇO: 
Pet Experience - 30 de agos-

to a 01 de setembro. Sexta-
-feira: das 14h às 19h. Sábado e 
Domingo: das 09h às 19h. Local: 
São Paulo Expo – Rodovia dos 
Imigrantes Km 11,5. 

Ingressos: de R$ 21,00 a R$ 
110,00 (pacote família 4 com 
pet). Local venda ingressos: 
lojas físicas da Petz da capital 
paulista e grande São Paulo 
ou pelo site petexperience.
com.br/.

Animais de estimação vão “invadir” 
São Paulo Expo durante Pet Experience

Desde 1983, ou seja, há 
quase 40 anos a cidade de 
São Paulo não registra casos 
de raiva em cães e gatos. E 
isso acontece graças à vacina-
ção em massa da população 
de animais domésticos, com 
destaque para a Campanha 
Anual, normalmente realizada 
em agosto. 

Mas, esse ano o mês está 
terminando e não houve a 
montagem dos postos volan-
tes em todos os bairros da 
cidade, como normalmente 
ocorria, para que os animais 
pudessem ser vacinados gra-
tuitamente e perto de casa.

Realmente, a campanha 
não foi realizada e não há 
previsão de que aconteça em 
2019. Procurada, a Secretaria 
Municipal de Saúde afi rmou, 
em nota, que a Coordenado-
ria de Vigilância em Saúde 
(Covisa) foi comunicada ofi-
cialmente no dia 28 de junho 
que as vacinas contra a raiva 
animal para a campanha de 
vacinação de cães e gatos do 
mês de agosto não seriam 

fornecidas pelo Ministério 
da Saúde (MS). O jornal São 
Paulo Zona Sul procurou tam-
bém o Ministério, que não se 
pronunciou.

A Prefeitura destaca que, 
apesar disso, a população do 
município de São Paulo não 
ficará desassistida, uma vez 
que não haverá suspensão da 
vacinação de rotina para cães 
e gatos no Município.

As atividades de rotina 
de vigilância estão mantidas 
e a vacinação contra a raiva 
está disponível em 13 postos 
de vacinação em diferentes 
regiões da cidade (veja tabela 
ao lado).

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) já está providen-
ciando a compra de doses da 
vacina antirrábica para garan-
tir que não tenha interrupção 
das ações consideradas prio-
ritárias na vigilância da raiva.

A secretaria esclareceu 
ainda  que há outras formas 
de proteger os animais do-
mésticos contra a raiva, como 
não deixar que cães e gatos 

saiam sozinhos de casa para 
evitar o contato com animais 
doentes.

Além da vacinação gratuita 
oferecida pela Prefeitura, os 
donos de pets podem recor-
rer a clínicas veterinárias. 
Vale lembrar que manter os 
animais com vacinação em dia 
é obrigatório por lei. 

Além disso, é o fator de 
maior relevância para garantir 
a manutenção de controle da 
raiva nas populações de cães 
e gatos e por consequência 
para a população humana.

O município de São Pau-
lo oferece vacinação contra 
raiva para cães e gatos em 
Posto Permanente na Divisão 
de Vigilância de Zoonoses e 
outros disponibilizados na 
UVIS, durante o ano todo. 

O proprietário deve iden-
tificar, no comprovante de 
vacinação, o nome do animal 
e nº do Registro Geral Animal 
- RGA. Este comprovante é 
um documento, atestando a 
vacinação contra a raiva do 
seu animal, com validade de 

um ano e necessário para 
obtenção do RGA.

Informações úteis:
A partir dos três (03) me-

ses de idade, cães e gatos sau-
dáveis devem ser vacinados 
contra raiva.

Para serem vacinados, 
cães e gatos devem estar 
saudáveis: animais com diar-
reias, em tratamento ou con-
valescendo de cirurgias de-
vem aguardar a recuperação. 
Ofereça água e alimentação, 

normalmente, após a vacina-
ção. Banho deve ser normal.

 Vale ainda ressaltar que os 
cães devem ser conduzidos 
por pessoas com idade e por-
te adequados para o manejo 
do animal e que cães bravios 
ou mordedores, de qualquer 
espécie, devem utilizar foci-
nheira apropriada;

Os gatos devem ser trans-
portados em caixas apropria-
das e em segurança.

 Em caso de acidentes por 

mordedura ou arranhadura de 
cães e gatos, lave o ferimento 
com água e sabão e procure 
orientação médica. Identifi que 
o animal agressor e seu pro-
prietário. Caso o cão ou gato 
for conhecido, observar o ani-
mal por 10 dias; Caso o animal 
não tenha dono, desapareça, 
adoeça ou morra, procure 
imediatamente orientação 
com o Centro de Controle de 
Zoonoses, fone 3397-8900 
plantão 24 horas).

Domingo tem desfi le cívico 
estudantil no Jabaquara

Já são três décadas de 
tradição. A vigésima sétima 
edição do Desfile Cívico Es-
tudantil do Jabaquara vai 
acontecer nesse domingo, 1 
de setembro, a partir das 10h.

O endereço é o mesmo: 
Avenida Engenheiro Armando 
Arruda Pereira, entre as esta-
ções Jabaquara e Conceição 
do metrô, na altura dos núme-
mros 1259-1640.

Como nas edições anterio-
res, vai contar com a presença 
de militares, fanfarras, bandas 
marciais, escolas e organiza-
ções não governamentais.

O evento tem o apoio da 
Subprefeitura Jabaquara, 
Associação Comercial Distrital 
Centro Sul, Rotary Clube, Ma-
çonaria e é uma realização do 
CAMP Jabaquara.

Histórico
A região do Jabaquara e 

Cidade Vargas sempre teve 

tradição de promover desfi les 
com estudantes, para home-
angear a Independência do 
Brasil e, mais antigamente, 
também o Primeiro de Maio - 
Dia do Trabalho.

 Na década de 1980, co-
meçaram a ser realizados os 
desfiles em homenagem à 
Pátria, atraindo centenas de 
estudantes da região à ave-
nida Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira. 

Trânsito
O ideal para quem quer 

conferir o Desfi le de perto é 
usar o metrô, já que a apre-
sentação acontece bem en-
tre as estações Jabaquara e 
Conceição. 

A Companhia de Enge-
nharia de Tráfego – CET vai 
interditar o trânsito na Ave-
nida Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira e orienta os 
motoristas durante o evento
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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
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/ 
empreg., qto. p/ depósito c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

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

na região - REF.: 17.357

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

TERRENO
V. ÁGUA FUNDA

R$ 1.690 MIL
Boa localização da Rua Afonso 
Aliperti, Zona Mista, ótimo para 
diversas finalidades comerciais, 
residenciais, ou mesmo indus-
triais, terreno plano, medindo 

19,20 x 56 mts., totalizando 
1.000m² - REF.: 15.960

APTO
CH. INGLESA
R$ 820 MIL

4 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 

planej., despensa, garagem 
livre p/ 2 carros, cond. R$ 

717,00 estuda permuta imovel 
menor valor - REF.: 17.536

TERREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 610 MIL

Terreno 400 m², constr.283 
m², sendo uma casa c/ 3 

dorm., suíte, wc social, sala, 
coz, lavand., gar. p/ 3 carros, 

nos mais uma casa c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc - REF.: 17.064

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização da Av. 
Bq. da Saúde, ótimo acabto., 
c/ 2 suítes, living, lavabo, co-
zinha, quintal c/ área gourmet, 
garagem p/ 1 carro, ótimo p/ 

fins residenciais ou comerciais 
- REF.: 17.473

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
COND. FECHADO

R$ 649 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, constru-
ção de 184m² - REF.: 17.202

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
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$ 1.100 MIL

Terreno 209m², construção 
203m², vago, c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb., 
escritório, lavado, copa e 

cozinha c/ AE, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 4 carros, 
jardim - REF.: 16.866

PRÉDIO COM.
CH. INGLESA
R$ 1.200 MIL

Ótimo local da Rua Bertioga, 
terreno 8 x 32 mts., construção 
366m², elevador, terreo c/ gar. 
p/ 3 carros, 1º piso c/ 3 salas, 

3 wc´s, depósito, e 2º piso 
c/ 4 salas, 3 wc´s, cozinha - 

REF.: 17.264

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
V. BRASILINA
R$ 510 MIL

Toda reformada, impecável, c/ 
2 dorm., suíte, wc social, livng 
p/ 2 amb. c/ ar condicionado, 
cozinha planejada, quintal c/ 

churrasq., garagem p/ 2 
carros, estuda propostas - 

REF.: 17.298

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 520 MIL
Vago, ótimo local da rua Jussa-
ra, c/ 2 dormitórios, wc social, 

living, cozinha c/ armários, 
lavanderia, depend. p/ em-
preg., garagem p/ 1 carro, 

terreno 4 x 21,50 mts.,  cons-
trução 100 m² - REF.: 15.771

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 530 MIL
Ótimo local, em rua particu-
lar, ótima oferta, construção 
semi-nova, c/ 3 dorm. c/ AE, 
2 suítes, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. C; AE, 

dep. p/ empreg., garagem p/ 2 
carros - REF.: 17.028

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 com-

pleto - REF.: 16.863

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 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

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 
living, sl. jantar, lavabo, cozinha, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 17.126

TÉRREA
V. BRASILINA
R$ 295 MIL

Vago, terreno 7 x 15,50 m, 
construção 85 m², 

c/ 1 dormitório, wc social, 
sala, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, boa 

localização da Rua Marquês 
de Lages - REF.: 17.608

APTO
V. BRASILINA
R$ 380 MIL

Ótimo local do bairro, c/ 3 
dormitórios, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 

prédio de apenas 10 anos 
c/ lazer completo - 

REF.: 17.636

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
A 450 mts. do Metrô A. do 

Ipiranga, área útil de 63m², c/ 
2 dormitórios c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, lavanderia, 

wc p/ empreg., garagem p/ 1 
carro - REF.: 17.208

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 450 MIL

Boa localização da Rua Maurí-
cio de Lacerda, terreno medin-

do 10 x 22 mts., totalizando 
220m², ótimo para constru-
tores ou outras finalidades, 

estuda propostas - 
REF.: 17.217

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Terreno medindo 6 x 15,50 

mts., c/ 2 dormitórios, suíte, 
wc social, living, cozinha, 
lavanderia, terraço c/ chur-

rasq., amplo quital, garagem p/ 
2 carros - REF.: 17.106

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/ empre-
gada, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.559

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

TÉRREA NOVA
MIRANDÓPOLIS

R$ 880 MIL
Ótima local do bairro, excelen-
te acabto., terreno 7 x 24 mts, 
c/ 3 dorm., 2 suítes, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha, la-

vanderia, garagem p/ 3 carros, 
estuda imóvel de menor valor 

- REF.: 17.624

SOBRADO
V. MONUMENTO

R$ 999 MIL
Terreno 8 x 23 m, constr. 235 
m², vago, c/ 3 dorm., suíte 

c/ closet, terraço, living p/ 3 
amb., lavabo, coz. c/ AE, de. p/ 
empreg., quintal c/ churrasq., 
jardim, salão c/ wc, gar. p/ 2 

carros - REF.: 17.599

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.050 MIL

Ótimo local da R. Ribeiro La-
cerda, ótimo p/ fins comerciais 
ou residenciais, terreno 10 x 23 
mts., constr.170 m², c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, living, cozinha, 
dep. p/ empr., quintal c/ churr., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 17.605

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 410 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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 420 MIL

3 dormitórios (sendo 2 na 
parte supeior e um na parte 
inferior da casa), wc social, 
sala, cozinha, lavanderia, wc 
p/ empregada, garagem p/ 1 

carro, terreno 4,32 x 25,82mts 
- REF.: 17.610

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Reformada, vaga, boa locali-

zação da R. Fonseca da Costa, 
c/ 2 dorm., sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, terreno 8 x 15 m, 

construção 70 m² - 
REF.: 17.663

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 560 MIL
3 dorm., 2 c/ armários embu-
tidos, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
c/ AE, lavand., wc p/ empreg., 
gar. p/ 2 carros, AU = 73m², 
cond. R$ 680,00, lazer com-

pleto - REF.: 17.664

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 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, qtal c/ churrasq., gar. p/ 

4 carros - REF.: 17.086

SOBRADO COND. FE-
CHADO - JD. DA SAÚDE

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

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

carros - REF.: 16.075

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., constru-
ção 148 m², reformado, bom 

acabto., c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 2 amb., lavabo, cozi-
nha c/ AE, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.996

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 720 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, escritório, 
copa / cozinha c/ AE, despen-
sa, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 4 carros 

- REF.: 17.485

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

SOBRADO
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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 870 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, 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
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
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

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 360 MIL

Excelente localização, a 400 
mts. do Metrô Alto do Ipiranga, 
vago, c/ 2 dormitórios, living., 

cozinha, lavanderia, sem 
garagem, terreno 4,25 x 9,88 

mts., construção 74m² - 
REF.: 17..611

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 

churrasqueira, s/ garagem, óti-
ma localização, bom também 

p/ fins comerciais - 
REF.: 16.412

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. Ameri-
cana c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 17.181

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

SOBRADO COM.
AV. BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da Saú-
de, ótimo p/ consultório, escri-
tório, ou outras finalidades, c/ 
3 salas, 2 wc, ampla sala p/ 

recepção, ampla garagem tipo 
salão, p/ 1 carro, c/ wc e qto. 

Depósito - REF.: 17.481

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo local da Rua Diogo Frei-
re, terreno 300m², construção 
276m², c/ 3 dorm. c/ AE, wc so-
cial, living p/ 2 amb., lavabo, jd. 
inverno, copa, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., quintal, garagem 
p/ 4 carros - REF.: 17.135

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.650 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
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“SEDE PRÓPRIA”

Lindo APTo  R$ 338 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

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

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

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

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

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

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  

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 

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

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

SoBRAdo mETRô  
JABAqUARA CidAdE 
VARGAS R$ 750 miL
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 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

oPoRTUnidAdE CASA 
TÉRREA mETRô 

JABAqUARA R$ 650 miL
Ótima localização, c/ 2 dorms, 
sala 2 ambs, coz, AS, quintal, 
dependência de empregada 
e 2 vagas de garagem, p/ 
reforma. REF.: 04-3773

 ExCELEnTE CASA 
TÉRREA 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$ 1.200 miL
3 dorms, ste, sala 2 ambs lav, 
coz c/ arms, estúdio musical c/ 

wc, saída para duas ruas,
3 vagas de gar. e portão 

automático. REF.: 11-3731

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

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

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

PTo PAULiSTA/ ExCEL. 
CASA TÉRREA 

Terreno de 750 m2, casa com 
3 dormitórios , sala , copa, 
cozinha, lavanderia, 7 vagas 
de garagem. Aceita imóvel casa

ou apto. “URGENTE” Otima 
oportunidade. Ref  09- 2622

APTo - nA ViLA GUARAni 
R$ 370 miL 

Ótima localização, 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, com 

armários e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia. Ref.: 05-3783

CASA TÉRREA
R$ 730 miL ViLA GUARAni

Terreno (8x31), 3 dormitórios, 
sala ampla, lavabo, copa 
cozinha, quintal, entrada 
lateral e duas vagas de 

garagem. Òtimo para renda. 
REF.: 08-3978

APTo  mETRô 
ConCEição  R$ 470 miL 
Belo apto, prox ao Metrô, 2 
dormitórios com armários, suíte, 
sala ampla com sacada, cozi-
nha com arms e garagem livre. 
Próximo ao comércio, excelen-
te localização!.  REF:08-3799.

oPoRTUnidAdE CASA 
TÉRREA – CidAdE 

VARGAS R$ 720 miL 
Terreno com 13 de frente e 480 
m2,  3 DORMS, SALA, coz, 

lavand, qtal, edícula , piscina 
e 5 vagas de gar. Localização 
privilegiada.  REF.: 06-3038

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

ExCELEnTE SoBRAdo 
V.GUARAni R$ 350 miL
2 dorms, sala, cozinha, lavan-

deria, ótimo terraço. Ótimo 
imóvel muito bem localizado 
próximo do Metrô, bom para 
investimento. REF.: 08-3779

ExCELEnTE  APTo 
mETRô JABAqUARA

R$ 300 miL Com 2 VAGAS
2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha, area de serviço, 
2 vagas de garagem. Ótima 
oportunidade!  REF.:08-3774

CASA TÉRREA PRox. 
mETRô ALTo do 

iPiRAnGA - R$ 800 miL
Funciona Pet Shop no local, 

ótimo para renda, com 2 
dormitórios, sala, cozinha, 

banheiros,vaga de  garagem. 
Ref 08-3794

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

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

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

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

APTo– R$ 430 miL
Ao LAdo do mETRô

No Jabaquara com 2 dormi-
tórios, com armários, sala 
2 ambientes, cozinha com 
armarios, área de serviço e 

garagem. Otimo para moradia 
ou renda.  Ref  05-3668

oTimo APTo  R$ 300 miL 
ACLimAção

DORMITÓRIO, sala, 
cozinha com armários, área 

de serviço. Area útil de 60m2. 
Bem localizado, tudo perto! 

REF.: 05-3785

SoBRAdo  V. CAmPESTRE 
R$ 450 miL

3 dormitórios, sala ampla, 
lavabo, cozinha espaçosa, 
quintal com churrasqueira, 
quarto e wc de empregada

e 4 vagas de garagem.
oportunidade REF.: 05-3784

SoBRAdo ViLA GUARAni 
R$ 430 miL

Travessa da Av Leonardo da 
Vinci, 2 dormitórios, suíte, 
terraço, sala 2 ambientes,
lavabo, cozinha, área de 
serviço e garagem. Próx.
ao Metrô.   REF.: 05-3782

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

Rua Luis Goes, 1466 
Conjunto 04

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

ALPHA
ImóveIs

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

APTO METRÔ PARAÍSO
115 M2 AU

3 Dormitórios, 1 suíte, Sala 2 ambientes com varanda,
repleto de armários, dependência de  empregada completa,

1 vaga, lindo! R$ 650 mil   

APTO METRÔ VILA MARIANA 
115 M²

3 dormitórios, sala 2 ambientes, reformado, 2 WC´s,
dependencia de empregada, lavanderia.

 R$ 670 mil - Condomínio Baixo

AP. METRÔ PARAÍSO
80 M² AU  

2 dorm, sala 2 amb, DE, 1 WC, 
1 vaga Lindo!!!  Pronto para 

morar R$ 415 MIL

KIT NET PRÓX METRÔ
SÃO JOAQUIM 40M² AU

Pronto para morar, condomínio 
baixo, reformado. 

R$ 170 MIL

AP. METRÔ SANTA CRUZ  
80M²

3 dorm, sala 2 amb, 2 WC, 
coz, lavand. s/vaga

R$ 350 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorm, sala 2 amb c/ varanda. 

DE, lazer total 1 vaga.

R$ 410 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
76M² AU

2 dorms, sala 2 ambs. c/
varanda, dep. emp, 2 WC´s,

1 vaga. R$ 650 mil

APTO 
METRÔ CONCEIÇÃO

1 dorm, outro reversível,
sala 2 ambs. c/ varanda, WC, 

coz, lavand, 1 vaga.
Pacote R$ 1.800,00
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AP METRÔ PÇA DA ÁRVORE 

76 M²

Reformado!!!, 2 dorm, sala 2 amb, 

coz, 1 vaga  R$ 390 mil

AP . VL. CLEMENTINO PROX 
METRÔ HOSPITAL SP 50 M²

2 dorm, 1 reversível. Sala
2 amb, coz, lavand, s/vaga

R$ 370 MIL, cond. R$ 360,00

METRÔ ANA ROSA
86 M² AU

2 dorm, sala 2 amb, D.E, AS, 
coz, 1 WC, 1 vaga

R$ 450 MIL.

APTO METRÔ PÇA ÁRVORE
130 M²

3 dorms, 1 suite, sala 2 amb., 

DE, 1 vaga. R$ 750 MIL

CASA METRÔ SÃO JUDAS 

240 M² AU
3 dorm, 1 ste, 2 salas, 4 WC, 
edícula c/ 1 dor e WC, lavand. 

R$ 870 MIL

AP METRÔ SÃO JOAQUIM 
75 M²  AU

2 dorm, sala 2 amb c/varanda, 
coz. WC, 1 vaga, Lazer total

R$ 380 MIL. ALTO PADRÃO

AP PRAÇA DA ÁRVORE
120 M2 AU

3 dorm, sala 2 ambs. 
dep. emp, AS, 1 vaga
R$  2.700 o pacote
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•CULTURA

Próximo ao metrô, João Caetano tem musical, 
teatro adulto, infantil e camerata na agenda do mês 

Desde que foi inaugurada 
a interligação da linha 5 com 
a linha 1 do Metrô, fi cou ainda 
mais fácil chegar ao Teatro 
João Caetano, o teatro popu-
lar municipal da Vila Mariana.

Além do acesso simplifi ca-
do, o teatro tem programação 
de qualidade e diversifi cada a 
preços populares.

Confi ra a agenda do mês 
de setembro, que inclui musi-
cais para toda a família, teatro 
adulto e infantil, além de uma 
apresentação de Camerata. 

 MÁGICO DI Ó
“O Mágico Di Ó - O Clás-

sico em Cordel” é um espe-
táculo musical e brasileiro. 
A mundialmente conhecida 
história de L. Frank Baum 
ganha uma roupagem na-
cional quando transportada 
para o sertão nordestino. 
Através de uma metáfora, 
o espetáculo busca indagar 
o espectador sobre a neces-
sidade de sonhar mesmo 
em tempos difíceis. Como 
sonhar com o que há além 
do arco-íris em uma terra 
que, condenada pela seca, 
há tempos não vê a chuva? 
Um mágico, aqui represen-
tado por um artista popular, 
resgata a infância, reivindica 
a importância da cultura e re-

força o poder da imaginação.
Última apresentação dia 1º, 

16h. R$16. Livre.
CANTATA DE PEDRO
Y LA GUERRA
Em um bombardeio, Pedro 

fica preso embaixo dos es-
combros e se salva graças ao 
afeto, cuidado e à inteligência 
de um velho analfabeto que, 
preso como ele, propõe que 
se mantenham despertos e 
atentos inventando histórias.

Apresentação única dia 29, 
16h. Grátis. 14 anos.

 INFERNO - UM INTERLÚ-
DIO EXPRESSIONISTA

Inspirada na peça “Not 
About Nightingales”. Repre-
sentada por um elenco de 
40 atores, ela é dedicada à 
memória de quatro homens 
que morreram de tortura em 
uma prisão americana, em 
agosto de 1938. Os eventos 
retratados nessa peça são re-
ais. Escrita quando Tennessee 
Williams tinha apenas vinte e 
sete anos de idade.

De 1 a 22. Sex. e Sáb., 21h. 
Dom., 19h. Grátis. 16 anos. 

NEM ISSO NEM AQUILO 
– QUANDO OS PAIS SE SE-
PARAM

A partir de quatro histó-
rias, a peça explora diferen-
tes pontos de vista infantis 

sobre a separação dos pais.
De 7 a 21. Sáb., 16h. R$16. 

Livre.
VIDA DE PIRATA
Uma capitã e sua tripula-

ção vivem muitas aventuras a 
bordo de seu navio. Tempes-
tades, monstros marítimos, 
intrigas entre a tripulação, 
caça ao tesouro e dois ratos 
malandros recheiam essa 
história sobre amizade, leal-
dade e viver em busca dos 
seus sonhos. O espetáculo 
conta com música ao vivo, 
bonecos, acrobacias e muitas 
aventuras!

De 8 a 22. Dom., 16h. Ses-
são extra: dia 11, 14h30. R$16. 
Livre. 

CLAREAR
Um espetáculo leve e 

bem-humorado que vai mexer 
com a sua sensibilidade. Cinco 
jovens dividem a mesma repú-
blica. Uma defi ciente visual, 
um defi ciente auditivo, uma 
cadeirante, um argentino e 
uma torcedora fanática do Ju-
ventus da Moóca. Com muito 
bom humor, a trama mostra a 
superação de difi culdades de 
comunicação e convivência, 
através da sinergia da ami-
zade, em um espetáculo que 
conquista a plateia com um 
paradoxo entre a complexida-

de e a simplicidade do tema.
Apresentação única dia 19, 

20h. Grátis. Livre. 
BUDA
A história mítica do prínci-

pe Sidarta, que há 2.500 anos 
alcançou a Iluminação e se 
tornou Buda, é apresentada 
com música ao vivo pelos 11 
artistas-narradores da pre-
miada Banda Mirim. O musical 
fruto de três anos de pesquisa 
trata com humor e leveza so-
bre o despertar para o outro, a 
superação do pensamento e a 
busca pelo autoconhecimento.

A p r e s e n t a ç ã o  ú n i c a 

dia 27, 21h. Grátis. Livre.
É TUDO FAMÍLIA!
Davi, Lucas, Lucinha e Júlia 

têm nove anos e uma hora 
pra responder, em forma de 
seminário, na frente da classe 
inteira e do professor bem 
bravo, o que é família. Pes-
quisando, deparam-se com 
diferentes formações fami-
liares. E agora, como fi nalizar 
o seminário? O que é família?

Apresentação única dia 28, 
16h. Grátis. Livre. 

CAMERATA 
QUATTROS STAGIONI
A Camerata Quattro Sta-

gioni, em seus concertos, inte-
rage diretamente com o públi-
co, estimulando e aguçando 
o interesse pela curiosidade 
de conhecer os instrumentos 
que são utilizados para rea-
lização do evento, trazendo 
grandes emoções para o pú-
blico envolvido.

Dia 29, 11h. R$20. Livre.
O Teatro João Caetano fi ca 

na Rua Borges Lagoa, 650, 
Vila Clementino. Próximo da 
estação Hospital São Paulo 
da linha 5 - Lilás do mettrô. 
Zona Sul. Telefones: 5573-3774 
e 5549-1744. 


