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Débora Falabella está em 
espetáculo no João Caetano: 
temporada é gratuita!

Delícias árabes são desta-
que em restaurante cheio de 
charme em Moema

Página 4

Aumento na conta de gás assusta
As reclamações não 

param de surgir: clientes 
da Comgás estão assus-
tados com o aumento na 
conta do gás canalizado. 
Em bairros como Moema 
e Vila Mariana, em que a 
rede de clientes é grande, 
as queixas são de que a 
conta dobrou em compa-
ração com o ano passa-
do. Alguns consumidores 
relatam que houve não 
apenas reajuste no valor 
por metro cúbico, mas 
também aumento no to-
tal consumido, causando 
estranhamento. A em-
presa diz que os reajustes 
foram autorizados pela 
agência reguladora do 
setor, a Arsesp.   P����� 3

Começa
novena de 
São Judas

Ciclofaixas serão reativadas em novembro

Outubro é mês de uma 
das maiores celebrações 
religiosas da capital: o dia 
de São Judas Tadeu, que 
atrai milhares de pessoas 
ao santuário localizado na 
Avenida Jabaquara. Dia 18, 
terá início a novena que 
antecede a festa. P����� 8

As ciclofaixas de lazer, 
montadas aos domingos 
e feriados interligando di-
versos parques da região 
e da cidade, estão sus-
pensas desde o final de 
agosto, quando o banco 

que as patrocinava desde 
2009 desistiu da iniciativa. 
Agora, a Prefeitura está 
contratando emergen-
cialmente empresas para 
organizar a montagem 
novamente. Mas, a ven-

cedora de vários lotes foi 
desclassifi cada e o proces-
so ainda está na fase de re-
cursos. De qualquer forma, 
a expectativa da Prefeitura 
é que a ciclofaixa volte 
em novembro. P����� 2
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•ESTÉTICA

•COMUNICAÇÃO

Ciclofaixas de lazer serão retomadas
O corredor formado pelas 

ruas Bernardino de Campos, 
Vergueiro, Domingos de Mo-
rais, avenida Jabaquara vai 
voltar a ter ciclofaixas de 
lazer. Para quem não sabe, 
diferente das ciclovias, que 
são pistas para transporte 
público pelo uso da bicicleta, 
as ciclofaixas de lazer são 
aquelas montadas todos os 
domingos e feriados e que 
podem ser usadas por fa-
mílias e ciclistas amadores 
para aproveitar momentos 
de folga. 

Elas eram montadas com 
sinalização especial, com pa-
trocínio de um banco privado, 
desde 2009. Mas, o banco 
desistiu da parceria em agosto 
e as ciclofaixas foram sus-
pensas, com a promessa de 
retomada  em breve. 

Essa semana, a Secretaria 
Municipal de mobilidade e 
Transportes recebeu propos-
tas de empresas interessadas 
em operar de forma emer-
gencial os 117 quilômetros da 
Ciclofaixa de Lazer da cidade 
de São Paulo.

Dos nove trechos disponí-
veis da Ciclofaixa de Lazer, a 
empresa Inovia havia ofere-
cido o menor valor em sete 
e a empresa DKS, em dois.O 
resultado foi publicado no 
Diário Ofi cial da Cidade no dia 
8, mas a empresa vencedora 
acabou desclassificada por 
não cumprir um dos itens do 
edital. 

Neste item, a proponente 
deveria descrever a infraes-
trutura de pessoal técnico 
e equipamentos disponíveis 
para a execução do projeto, 
considerando o material mí-

•URBANISMO

Jornais de bairro que comprovam
periodicidade receberão certifi cado

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
Fones: 2068-1854 e 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

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

12 anos de 
viagens em grupo

Passeios de 1 dia da vivências tur 
em 2019 (aos sábados)

07 dE dEzEMBRO dE 2019
SANTOS - ESCUNA E AqUáRIO

inclui: Ônibus executivo, almoço, lanche de bordo, passeio de 
escuna, visita ao aquário, centro histórico, city tour panorâmi-

co pelas praias e tempo livre na ponta da praia de santos
Valor por pessoa: 129,00 à vista ou 2 x R$ 65,00

14 dE dEzEMBRO dE 2019
CAMPINAS - JAGUARIúNA 

(MARIA FUMAçA) E hOLAMBRA
inclui: ônibus executivo. lanche de bordo. 

ingressos para maria Fumaça (Campinas/Jaguariúna),
 almoço em Holambra e tempo livre para  

visita aos locais de flores (garden Center)
Valor: 249,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 125,00

Homens também 
ousam e inovam 

Quando se fala em colorir 
cabelos, fazer cortes inova-
dores, seguir tendências do 
mundo da moda, a maioria 
das pessoas pensa logo nas 
mulheres. Mas os homens já 
perderam há tempos o medo 
de sair do lugar comum em se 
tratando de cabelos, barbas 
e visual. 

“Nosso trabalho já ficou 
conhecido por pessoas de 
atitude e que curtem inovar, 
deixar a personalidade trans-
parecer no corte de cabelo, 
na cor, no formato da barba”, 
diz Michelle Ceródio, hair 
stylist com especialização em 
barbearia. Ela se refere ao 
trabalho da Cut & Color, salão 
na região da Praça da Árvore 
que ela comanda ao lado de 
duas outras profi ssionais de 
talento - Rose Inoki e Janaina 
Sancia. 

O salão já fi cou conhecido 
por ser um lugar moderno e 
descolado e atrair esse públi-
co que curte demonstrar ati-
tude. “Também temos muitos 
clientes que se mantêm fi éis 
a um visual mais tradicional 
e acho que o que gera essa 

confi ança  é nossa experiência 
e o fato de que gostamos de 
ouvir e entender exatamente 
quais são as expectativas de 
cada um”, diz Rose Inoki.

Um dos visuais que vêm fa-
zendo as cabeças masculinas 
é formado por fi os platinados 
na cabeça contrastando com 
a barba mais escura: super 
estiloso!

Legal também é cuidar das 
sobrancelhas e pelos espalha-
dos em pontos do rosto, para 
garantir um visual harmônico 
e bem cuidado. Tudo isso 
pode ser feito na  Cut & Co-
lor com esquema de toalhas 
quentes e navalha, caso o 
cliente prefi ra. Além de tudo, 
um momento de relaxamento 
e autoestima.

 
Rose Inoki &

Michelle Ceródio
Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 
Praça da Árvore 

Telefone: 2640-3660

Essa semana, foram anunciadas empresas vencedoras de licitação para operar ciclofaixas, 
mas uma delas foi desclassifi cada. Ainda assim, Prefeitura estima que em novembro as 

pistas para lazer com bicicletas nas avenidas, montadas aos domingos e feriados, voltam a 
operar. As ciclofaixas de lazer existem na cidade desde 2009

nimo descrito no Anexo I – 
Termo de Referência.

Diante da desclassifi cação, 
ficou concedido o prazo de 
cinco dias úteis para apre-
sentação de recurso. Caso a 
Innovia não tenha sucesso 
no recurso, os novos valores 
serão os ofertados pela em-
presa DKS, conforme abaixo:

1) Trecho Paulista / Jaba-
quara - 18.616 metros - R$ 
71.435,68. A Inovia havia ofe-
recido a atuação no mesmo 
trecho por R$ 53.135,59

2) Trecho Paulista / Centro 
- 16.204 metros – R$ 59.977,31

Inovia – R$ 46.144,07
3) Trecho Jabaquara / Par-

que Ibirapuera - 10.252 metros 
– R$ 34.942,35

Inovia – R$ 29.364,41
4) Trecho Parque. Ibi-

rapuera / Parque.do Povo 
- 7.902 metros – R$ 28.922,91

Inovia – R$ 22.372,88
5) Trecho Parque do Povo 

/ Parque Villa Lobos - 15.018 
metros - R$ 37.874,05

6) Trecho Parque. Ibira-
puera / Sumaré - 8.542 me-
tros- R$ 27.397,82

Inovia – R$ 24.050,85
7 )  Tr e c h o  P a r q u e  d o 

Chuvisco / Parque do Povo - 
13.488 metros - R$ 36.263,35

8) Trecho Zona Norte - 
8.316 metros – R$ 30.197,03

9) Trecho Zona Leste - 
19.104 metros – R$ 57.174,52

Inovia – R$ 23.771,19
Custo total por ativação: 

R$ 384.185,02, ante os R$ 
326.671,31 que estavam pre-
vistos com a classifi cação da 
inovia. 

A estimativa é de que a 
operação seja retomada no 
início de novembro, após 
o esgotamento dos prazos 
recursais.

O contrato emergencial 
terá vigência de 90 dias conta-
dos da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado ou 
rescindido antes do prazo 
fi xado, caso haja a celebração 
do Termo de Cooperação, que 
está em fase de aprovação, e 
início da respectiva operação.

Histórico
Em 16 de agosto, a Prefei-

tura havia divulgado comuni-
cado em que antecipava que 
a empresa que patrocinava a 
implantação das ciclofaixas 
todos os domingos e feriados, 
com sinalização e criação de 
bloqueios, desistiu de dar 
continuidade.

“O prefeito Bruno Covas 
determinou que a Prefeitura 

assuma as operações das 
Ciclofaixas de Lazer a partir 
de 1.º de setembro, evitan-
do, dessa maneira, qualquer 
interrupção do programa, 
que prossegue normalmente 
aos domingos e feriados. A 
Prefeitura assumirá as ope-
rações das Ciclofaixas até 
que o Comunicado de Mani-
festação de Interesse esteja 
concluído e a nova empresa 
patrocinadora, escolhida”, 
dizia o informe divulgado 
pela Secretaria de Comuni-
cação.

Edição do Diário Ofi cial do 
Município do dia 17 de agosto 
trouxe  comunicado de ma-
nifestação de interesse para 
que empresas interessadas 
possam patrocinar as Ciclo-
faixas de Lazer de São Paulo, 
que funcionam aos domingos 
e feriados. Entretanto, no 
final de agosto, uma nova 
nota foi divulgada à impren-
sa: “A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Mobilidade e 
Transportes, busca empresa 
para operar a ciclofaixa de la-
zer aos domingos na cidade”.

A patrocinadora que ope-
rava a ciclofaixa encerrou sua 
operação, a pedido, no último 
dia 25 de agosto. 

Quase 30 empresas que 
editam jornais e revistas de 
distribuição regionalizada na 
cidade de São Paulo vão re-
ceber, na próxima segunada-
-feira, dia 14 de outubro, um 
Certifi cado de Periodicidade, 
em cerimônia na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo. 

Está prevista a participa-
ção não apenas dos editores 
mas também de vereadores, 
representantes de diferentes 
órgãos públicos, agências de 
publicidade e empresários. 
O encontro é de iniciativa da 
Ajorb, com apoio do vereador 
Ricardo Teixeira.  Acontece 
na segunda, dia 14, das 19h, 
às 21h, na Sala Oscar Pedroso 
Horta (1º SS).

“A certificação é impor-
tante porque mostra quais 
são os jornais efetivamente 
em contato constante com 
o morador dos mais diferen-
tes bairros da capital, as em-
presas de comunicação que 
desenvolvem jornalismo co-
munitário efetivo”, explica 
Wagner Farias, presidente 
da Associação dos Jornais 
e Revistas de Bairro de São 
Paulo - a Ajorb. 

A certifi cação dos jornais 

é uma das primeiras ações 
efetivas da nova diretoria da 
Ajorb, que tomou posse em 
agosto para um mandato de 
dois anos. “Será uma cerimô-
nia simples, mas bastante re-
presentativa porque estarão 
lá os jornalistas e diretores de 
várias empresas de comunica-
ção que estão dispostos a for-
talecer a categoria”, conclui 
Wagner Farias.

A Ajorb, nessa nova ges-
tão, também vai desenvolver 
campanhas para combater as 
fake news e mostrar que o 
jornalismo mais importante é 
aquele que estimula a prática 
de cidadania e contribui para 
o desenvolvimento da metró-
pole, prestando serviços, di-
vulgando ações e programas 
dos órgãos públicos e apon-
tando problemas urbanos em 
busca de suas soluções. 

Além disso, os jornais e 
revistas de bairro são um im-
portante canal de divulgação 
para pequenos comerciantes. 
A maioria dos jornais de bairro 
da atualidade também já está 
presente no ambiente digitall, 
com sites e redes sociais, am-
pliando a interação com leito-
res e o alcance da publicidade 

de seus anunciantes. 
“São todos jornais gratui-

tos que há anos dão destaque 
a temas que têm pouco espa-
ço na imprensa diária tradicio-
nal”, aponta Farias.

A Ajorb também está re-
formulando seu site, com  atu-
alização das informações de 
cada uma dessas empresas, 
para facilitar a busca por parte 
de órgãos públicos, agências 
de notícias, agências de publi-
cidade, cidadãos paulistanos e 
anunciantes de modo geral. 

A certifi cação dos jornais 

vem em bom momento. Foi 
aprovado essa semana um 
projeto de lei dos vereadores 
Gilson Barreto e Fabio Riba 
que prevê a destinação de 
percentual da verba de publi-
cidade ofi cial, para jornais de 
bairro. O projeto, entretanto, 
prevê que sejam considerados 
jornais de bairro aqueles que 
têm registro na Junta Comer-
cial do Estado de São Pau-
lo, Cadastro de Contribuinte 
Municipal -CCM, jornalista 
responsável e que comprove 
sua periodicidade.
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•CONSUMIDOR

Alta da conta de gás assusta consumidores
A indignação se espalha 

por toda a cidade, mas em 
bairros onde o gás encana-
do alcança mais residências, 
como Moema ou Vila Mariana, 
as reclamações não param. 
Clientes da rede afi rmam que 
o preço da conta explodiu 
nos últimos meses, com dois 
reajustes sequenciais.

Muitos ainda garantem 
que não houve apenas au-
mento no valor da conta, com 
o mesmo consumo, mas tam-
bém ampliação no total de 
metros cúbicos gastos no mês, 
que eles não reconhecem. 
Afi rmam ter mantido o padrão 
de mesmo período do ano 
anterior, porém com signifi ca-
tivo aumento registrado pela 
conta.Muitos consumidores já 
estudam retorno ao uso do bo-

tijão de gás tradicional - inclu-
sive clientes não residenciais 
como restaurantes e bares.

O Procon se mobilizou e in-
forma que explodiu o número 
de queixas contra a Comgás, 
única fornecedora de gás na-
tural encanado no mercado.

O Procon indica, entretan-
to, que os reajustes foram le-
gais (leia mais abaixo). “Nesse 
ano, foram aplicados o reajus-
te tarifário (que ocorre a cada 
cinco anos) e o ajuste anual, 
o que trouxe um impacto 
signifi cativo na conta fi nal. O 
preço do petróleo e a varia-
ção do câmbio contribuíram 
com a elevação da tarifa, que 
foi autorizada pela Agência 
Reguladora de Saneamento 
e Energia do Estado de São 
Paulo (Arsesp)”, admite o ór-

gão de defesa do consumidor.
Por outro lado, aponta que 

os reajustes são a principal 
causa de aumento das recla-
mações, que já atingem 521% 
a mais, em relação ao ano pas-
sado. De janeiro a setembro 
de 2018, foram 98 registros, 
já no mesmo período de 2019, 
foram 609.

O Procon-SP considera 
que a Comgás deve esclarecer 
o consumidor de forma mais 
efetiva e individualizada, para 
que o consumidor entenda o 
valor fi nal de sua conta men-
sal. E ainda entende ainda que 
é dever da empresa analisar 
os casos de forma particular 
e, dependendo da situação, 
apresentar uma proposta 
de solução para que o orça-
mento da família não seja de-

sestruturado levando a uma 
situação de endividamento.

Como a composição da 
tarifa de gás depende do seg-
mento (comercial ou resi-
dencial), classe ou faixa de 
consumo (volume em metros 
cúbicos consumidos) entre 
outros fatores, não houve um 
percentual único de aumento 
para todos os consumidores.

A Comgás tem inúmeras 
obras em andamento em 
vários bairros da Zona Sul 
paulistana para ampliação 
da rede de fornecimento e, 
consequentemente, carteira 
de clientes, que também cos-
tuma gerar queixas de mora-
dores. Segundo a empresa, a 
realização das obras é comu-
nicada por meio de folhetos 
com 7 dias de antecedência.

Comgás afi rma que reajustes foram autorizados por agência reguladora
Procurada sobre as inúme-

ras queixas de consumidores 
da região de Vila Mariana 
e Moema, a Companhia de 
Gás de São Paulo (Comgás) 
divulgou nota em que informa 
que é uma empresa regulada 
e que, portanto, a atualização 
nas tarifas são deliberadas 
pela Agência Reguladora de 
Saneamento e Energia do Es-
tado de São Paulo (ARSESP), 
de acordo com o contrato de 
concessão. 

“Cabe informar que o cus-
to de gás natural para a con-
cessionária tem alterações 
constantes que refletem as 
variações de preço interna-
cional do petróleo, as oscila-
ções da taxa de câmbio, bem 

como as eventuais mudanças 
no custo cobrado pelos ope-
radores dos gasodutos de 
transporte”, diz a nota.

 A empresa ainda alega 
que, para evitar que essas 
oscilações no custo do insu-
mo causem impacto mensal 
nas contas que chegam aos 
consumidores, a Arsesp, con-
forme contrato de concessão, 
promove ordinariamente rea-
justes na data-base, em 31 de 
maio, e tem a possibilidade de 
realizar reajustes em caráter 
extraordinário, seguindo a 
deliberação de n° 348/2012, 
que possibilita reequilibrar os 
valores das tarifas aplicadas 
em caso de variação signifi-
cativa no custo do insumo, e 

em paralelo, fazer a compen-
sação do saldo de um meca-
nismo regulatório, a chamada 
conta gráfi ca, que acumula a 
diferença (que tanto pode ser 
positiva como negativa) entre 
o preço pago pelo insumo e o 
efetivamente cobrado”.

De acordo com a conces-
sionária, portanto, os reajus-
tes extraordinários, como 
realizado em fevereiro de 
2019, assim como os ordiná-
rios, fazem uma espécie de 
ajuste de contas, que podem 
acontecer para mais ou para 
menos, para compensar uma 
das partes. Um exemplo, se-
gundo a Comgás, foi o ano 
de 2016, quando a queda no 
preço do petróleo ocasionou 

duas reduções sucessivas nos 
preços da Comgás, em favor 
do consumidor.

A Comgás ainda ressaltou 
que mantém à disposição dos 
clientes os canais de relacio-
namento para esclarecimento 
de dúvidas: Comgás Virtual, 
Aplicativos para celulares, au-
toatendimento, redes sociais 
e chat. Temos ainda a Central 
de Atendimento e Emergên-
cia 24h (08000 110 197).

Lucro
Privatizada há 20 anos, por 

um valor de R$ 1,65 bilhão, 
a Companhia de Gás de São 
Paulo (Comgás) encerrou o 
segundo trimestre de 2019 
(2T19) com uma receita líqui-
da de R$ 2,3 bilhões no perío-

do, 47% maior na comparação 
com o 2T18. 

O resultado, segundo a 
própria empresa,  reflete o 
maior volume distribuído no 
período e o repasse do au-
mento dos custos de gás e 
transporte nas tarifas defi ni-
das pela agência reguladora. 
Em 2018, o lucro líquido da 
empresa foi de R$ 1,34 bilhão, 
mais que o dobro do regis-
trado no mesmo período de 
2017, de R$ 640 milhões

No segundo trimestre de 
2019, houve mais de 21 mil no-
vas conexões, ultrapassando 
a marca de 1,944 milhão de 
clientes. Nos últimos doze 
meses, o crescimento da base 
de clientes é de 5,1%. 

Para se ter uma ideia, en-
tretanto, é importante apon-
tar que em 1999 a empresa 
contava com 300 mil clientes. 

A concessão do forneci-
mento de gás para a Comgás 
vale por um prazo de 30 anos, 
desde Maio de 1999 para a 
exploração do serviço pú-
blico com a possibilidade de 
renovação uma única vez por 
mais 20 anos. Em novembro 
de 2012 a Cosan adquiriu do 
Grupo British Gas  60,1% do 
capital social da Comgás. Em 
dezembro de 2017 a Cosan ad-
quiriu a totalidade das ações 
do Grupo Shell na Comgás 
(16,77%), passando a deter 
79,88% do capital social da 
Companhia.
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•GASTRONOMIA

Delícias árabes têm mais 
charme no Jaber Moema

Que a marca Jaber é tra-
dicional e sinônimo de boa e 
tradicional comida árabe mui-
ta gente já sabe. Mas, vale um 
destaque especial a unidade 
Jaber Moema.

A decoração moderna, o 
terraço com cantinho para 
crianças e teto aberto, o 
atendimento super simpático 
são ingredientes extras para 
quem quer passar algumas 
horas agradáveis.

Mas, claro, o que vale mes-
mo é o sabor e qualidade dos 
produtos. Esfihas e quibes 
que chegam quentinhos, pre-
parados na hora são, sem 
dúvidas, os grandes astros do 
cardápio, o que mais vende. 
Tem sabores super especiais 
como a esfi ha aberta árabe, 
que mescla a carne moída e a 
cebola com coalhada, nozes 
e pimenta síria. Ou a de Três 
Queijos com Zatar, em que a 
especiaria ganha um destaque 
especial quando colocada so-
bre o mix de mozarela, ricota 
e quiejo minas. bem derreti-
dos e temperados.

Entre as fechadas, desta-
que para a de palmito, que 
tem cebola e alho poró no 
recheio. E entre as opções 
feitas com massa folhada, a 
de Frango com Catupiry tem 
muitos fãs.

O kibe frito tradicional está 
no cardápio, obviamente, mas 
vale muito, para quem ainda 
não conhece, conferir o fa-
moso kibe redondo, que leva 
nozes e hortelã no recheio. 

Mas, vale destacar, o car-

dápio da casa vai muito além 
da dupla quibe/esfi ha. Os pra-
tos mais famosos e saborosos 
estão lá, tanto quentes como 
frios, bem como beirutes e 
outros sanduíches, saladas, 
pastas e as tentadoras sobre-
mesas. 

Uma boa pedida pode ser 
chamar à mesa o Mix Jaber , 
que como o nome indica vai 
permitir saborear várias de-
lícias de uma só vez: esfi has, 
quibes, coalhada e Mohamara 
(pasta feia de pimentão ver-
melho, especiaria e nozes) + 
Fatuche (salada com alface, 
tomate, pepino, hortelã, ce-
bola e torradas de pão sírio) 
e Tabule (salada com salsa, 
tomate, cebola e trigo), mais 
quibe cru. Acompanha ainda 
cesta de pães. 

Para refeições t ip ica-
mente árabes, vale também 

experimentar o saboroso 
chaturinho de folha de uva 
acompanhado de arroz com 
lentinhas, por exemplo. Ou a 
abobrinha recheada, o fala-
fel (bolinho de grão de bico 
com especiarias), o kafta 
grelhado, o michui de fran-
go, a linguiça síria, o quibe 
assado...

Como sobremesa, claro, 
há doces típicos irresistíveis, 
a base de massa folhada, 
ninhos e com muito mel. Ha-
lawi, ataif, doces de semolina 
e mamul estão na lista das 
delícias, assim como o Mala-
bie, com calda de damasco…

O Jaber Moema fica na 
Alameda dos Maracatins, 505. 
Telefone: 5052-4436. Site: 
www.jabermoema.com.br. 
Instagram: @jabermoema. 
Aceita também pedidos Rappi 
e Ifood.

R. Luis Góis, 1566 
Tel.: 5072-3266

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas) ♪♫

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

Carnes - Massas - Saladas 
Risotos - Pratos Especiais - Porções

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H

Música ao vivo: 
Consulte a 

programação pelo 
Facebook.com/seugois

♪♫

FAÇA SUA

RESERVA

VENHA CONHECER

 NOSSA CASA!

Re
pro

du
çã

o 
Ins

tag
ram

 Ja
be

r M
oe

ma

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

VÁLIDO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - IMAGEM ILUSTRATIVA 
- CONFIRA SABORES DISPONÍVEIS- CONFIRA SABORES DISPONÍVEIS

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista 

FESTAS EM DOMICÍLIO: 

CONTRATE NOSSOS SERVIÇOS

PROMOÇÃO
ESPETINHOS

R$ 6,00! SÓ
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O nosso aluno ou candidato 

a aluno que trouxer amigos 

para estudar em 2020 terá 

100% de desconto em uma 

mensalidade, a partir do mês 

de março de 2020, para cada 

aluno que trouxer

COLÉGIO META LUX

PREÇOS
PROMOCIONAIS

PARA 2020
Faça sua matrícula já e garanta o 

valor da sua mensalidade para 2020

Ensino Infantil
A partir de 4 anos
R$ 363,34

Fundamental I
1o e 2o anos

R$ 494,68
3o, 4o e  5o anos
R$ 543,73

Fundamental II
6o ao 9o ano

R$ 586,22
Ensino Médio

1o ano
R$ 593,16

2o e  3o ano
R$ 610,44

Rua Taguá, 344/346 - Liberdade 
- próx. ao metrô São Joaquim

3272-0420   •   3277-4156
Acesse:

www.colegiometalux.com.br

Vem aí mais uma 
edição da 

Mixtura Criativa 
Especial 

Dia Das Crianças 
na Vila Mariana!

Evento gratuito e pet friendly 
reunindo em um espaço delicio-
so ao ar livre 50 marcas autorais 
de moda, arte, decor, gastrono-
mia, botânica, bem estar e muito 
mais. Além de área gastronômi-
ca com food trucks, chopp ar-
tesanal, drinks e atrações para 
todos os gostos com música ao 
vivo, área kids com circo do 
Pipoco e oficina, flash tattoo, 
livraria solidária e muito mais!
Quando? Dias 12 e 13 de 
Outubro, das 11h às 19h.
Onde? Espaço Buena Onda
Rua Conselheiro Rodrigues 
Alves, 83 - Vila Mariana 
(c/ estacionamento e ao lado do 
metrô Ana Rosa)

•CULTURA

Débora Falabella está em peça 
com apresentações gratuitas 
no Teatro João Caetano

asfalto uma garota que delira 
após ser violentada naquela 
noite estrelada. É uma história 
que transita por temas como 
dominação e resistência, con-
fl ito e poder.

A montagem tem trilha 
ao vivo, composta por Lu-
cas Santtana, executada pela 
banda boliviana Las Majas. 
O grupo musical é formado 
por Mayarí Romero, Lucia 
Dalence, Lucia Camacho e 
Isis Alvarado e entrou para o 
espetáculo quando o Grupo 
3 fez uma leitura encenada 
da peça em Santa Cruz de La 
Sierra, Bolívia, e convidou a 
banda para participar.

Com direção de Gabriel 
Fontes Paiva, a peça ganha 
uma temporada gratuita no 
Teatro João Caetano até 20 
de outubro, por meio da 9ª 
Edição do Prêmio Zé Renato 
de Teatro.

SERVIÇO:
Teatro João Caetano. Rua 

Borges Lagoa, 650, Vila Cle-
mentino. Próximo às estações 
Hospital São Paulo (linha Lilás) 
ou  Santa Cruz do metrô (li-
nhas Azul e Lilás). Zona Sul. | 
tel. 5573-3774 e 5549-1744. De 
10 a 20 de outubro. Qui. Sex. 
e Sáb., 21h e Dom., às 19h. 
Grátis. + 16 anos. Com áudio 
descrição no dia 17/10.

Planetário Ibirapuera terá sessões 
gratuitas com o Show da Luna

Começa no Dia das Crian-
ças, mas depois disso a sessão 
do Planetário Ibirapuera terá 
sempre apresentações do 
Show da Luna, atração já bem 
conhecida da garotada que 
acompanha o canal Discovery 
Kids (assinatura). Além disso, 
as sessões para escolas e as 
sessões agendadas durante a 
semana serão sempre com a 
programação da Luna para o 
ensino fundamental 1. 

A retirada de ingressos é 
totalmente gratuita e pode 
ser feita diretamente na bilhe-
teria a partir das 11h nos dias 
em que o evento acontece. A 
agenda do Planetário Ibirapue-
ra pode ser 

Luna, seu irmão Júpiter e 
o seu furão Cláudio estarão 
juntos com a plateia para falar 
de astronomia. Luna é uma 
garota muito curiosa e cheia 
de perguntas. Apaixonada 
por ciências, ela adora fazer 
experimentos e brincar de faz 
de conta. E quando começa 
uma investigação, não desiste 
até encontrar uma resposta! 
Ou... uma pergunta! É que uma 
pergunta sempre traz mais 
perguntas e é por isso que a 
ciência é tão incrível!

Por que as estrelas cinti-
lam? Dá para andar nos anéis 
de Saturno? Existe vida em 
Marte? Por que Plutão não é 
mais um planeta? O que são 
constelações? Luna vai investi-

Bastante conhecida por 
suas atuações em tevê, espe-
cialmente na novela Avenida 
Brasil que está de volta às teli-
nhas, Débora Falabella na ver-
dade sempre valorizou muito 
seus trabalhos nos palcos. 

E para quem quiser ver de 
perto a atuação da talentosa 
protagonista da personagem 
Nina (ou Rita!) da novela, não 
pode perder a temporada gra-
tuita de Neste Mundo Louco, 
Nesta Noite Brilhante, que 
está em temporada gratuita 
no Teatro João Caetano, na 
Vila Clementino.

No espetáculo, duas mu-
lheres se encontram numa 
estrada depois de uma delas 
ter sido violentada. A premissa 
da peã, montagem do Grupo 
3 de Teatro, mostra que a 
discussão provocada é atual 
e necessária. Débora contra-
cena com Yara de Novaes, sua 
parceira de palco há anos. 

Na trama, enquanto aviões 
de várias partes do mundo de-
colam e aterrissam, a vigia do 
KM 23 de uma rodovia aban-
donada encontra jogada no 

gar estas e muitas outras ques-
tões científi cas nesta viagem 
fantástica, interativa e musical 
pelo espaço! O espetáculo 
contará também com clipes 
animados com músicas com-
postas por André Abujamra e 
Márcio Nigro. O Show da Luna 
é uma série de TV produzida 
pela Pinguim Content em asso-
ciação com o canal Discovery 
Kids, composta por 156 episó-
dios em 6 temporadas,

No Ibirapuera, serão quatro 
sessões de estreia nesse fim 
de semana. Depois, a sessão 
O Show da Luna no Planetário! 
entra na programação perma-
nente dos dois planetários, 
com sessões aos domingos e 
feriados no Ibirapuera. Além 
disso, as sessões para escolas 
e as sessões agendadas duran-
te a semana serão sempre com 
a programação da Luna para o 
Ensino Fundamental I.

Ingressos: Os Planetários 
de São Paulo, por meio da 
Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente (SVMA) e da Uni-

versidade Aberta do Meio Am-
biente e Cultura de Paz (UMA-
PAZ), anunciam a gratuidade 
de TODAS as suas sessões de 
cúpula no Mês das Crianças. 
Os ingressos poderão ser re-
tirados somente na bilheteria 
física de cada planetário a par-
tir das 11h da manhã. Só será 
permitida a retirada de um (1) 
ingresso por pessoa.

Durante a apresentação, 
as crianças aprenderão sobre 
o sistema solar, as estrelas, 
planetas e constelações, tudo 
isso em uma fantástica viagem 
na companhia de Luna e seus 
amigos. A atração é destinada 
ao público de todas as idades! 

SERVIÇO
O Show da Luna no Pla-

netário! Data: 12 de outubro 
(sábado) Horário: às 13h, 15h, 
17h e 19h Local: Planetário do 
Ibirapuera – Av. Pedro Álvares 
Cabral, s/n – Vila Mariana (por-
tões 9 e 10 para pedestres, e 
portão 3 para estacionamento 
c/ Zona Azul). Mais informa-
ções: 5575-5206
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Mindfullness ajuda 
em doenças cronicas?

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)

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:

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)

@OTICAKAIZEN

SUPER PROMOÇÃOLENTES EM DOBRO!

 COM 
 PROFISSIONAIS 

TÉCNICOS
DIPLOMADOS

*EXPERIÊNCIA EM MULTIFOCAIS
 
*AS MELHORES MARCAS DE 
LENTES E ARMAÇÕES
 
*EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
 
*RELÓGIOS DE PULSO *BATERIAS 
 
*CONSERTOS

ÓTICA

ÓticaAudição

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

O Centro Mente Aberta 
da Unifesp recruta voluntá-
rios para pesquisa que visa 
melhorar a qualidade de vida 
de pacientes com doenças 
crônicas.

Para participar, é neces-
sário apresentar uma das se-
guintes doenças: hipertensão, 
diabetes tipo 2, asma, insufi -
ciência cardíaca congestiva, 

doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC), doença re-
nal crônica, doenças ósseas 
e articulares, depressão e 
ansiedade. A preferência é 
por aqueles que residam nos 
bairros Vila Clementino ou Vila 
Mariana.

Os candidatos passarão 
por intervenções com Mind-
-fulness ou Educação em Saú-
de, atividades que benefi ciam 
a alimentação, saúde física, 
mental e emocional. Os en-
contros acontecem nas de-
pendências do Campus São 
Paulo da Unifesp.

Para inscrição e mais infor-
mações, entrar em contato 
com a pesquisadora Luciana 
Orange pelo telefone (81) 
98736-4378 ou e-mail lucia-
na_orange@hotmail.com.

Tratamento da Dor
Em outro trabalho, a Clí-

nica de Dor da Unifesp está 
recrutando voluntários para 
participarem de pesquisa para 
tratamento da dor neuropáti-
ca localizada (dor decorrente 
de lesão de nervo como, por 
exemplo, a neuralgia pós-
-herpética ou pós-trauma).

Os interessados, que de-
vem ser moradores de São 
Paulo ou Grande São Paulo, 
precisam entrar em contato 
com Simone, pelo telefone 
(11) 5576-4848, ramal 17006, 
no horário das 13h30 às 16h 
para agendar avaliação.
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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

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

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

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

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

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 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
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 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

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

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 + EDÍCULA
BQ DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Terreno 5 x 50 mts., construção 

380 m², sendo um sobrado 
c/ 2 suítes, living, sl. jantar, 

cozinha, dep. empreg., gar. p/ 
1 carro, edícula c/ 1 dorm., 

sala, coz., wc, e amplo salão 
nos fundos - REF.: 17.011

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

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

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
3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, ga-
ragem sobsolo p/ 5 carros, 

construção de 220 m², estuda 
permuta c/ imóvel de menor 

valor - REF.: 17.668

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Vago, terreno 8,50 x 30 mts., 
constr.230 m², c/ 3 dorm., suíte 
c/ closet, wc social, liv, sala de 
TV, coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
amplo salão c/ wc, gar.p/ 3 
carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 17.693

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
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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.430 MIL

Construção 400m², c/ 5 dorm. c/ 
AE, 3 suítes, 1 máster c/ closet e 
hidro, living c/ lareira, sl. TV, sl. 
jantar, escritório, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., amplo quintal 
c/ área gourmet, jardim, gar. 4 

carros - REF.: 17.154

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

Terreno 10 x 38 m, constr. 339 
m², c/ 4 suítes c/ AE, 1 máster 

c/ closet e hidro, living p/ 3 
amb., sl. jantar, coz. planej., 

amplo quintal c/ piscina e área 
gourmet, gar. p/ 4 carros - 

REF.: 17.720

TÉRREA
V. BRASILINA
R$ 295 MIL

Vago, terreno 7 x 15,50 m, 
construção 85 m², c/ 1 dormi-

tório, wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, boa localização 
da Rua Marquês de Lages - 

REF.: 17.608

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$ 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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 715 MIL
Ótima área útil de 117m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., sacada, 
lavabo, cozinha planej., 

dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros, lazer completo - 

REF.: 16.825

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 730 MIL
Terreno 5 x 30 mts., AC = 195 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 
living, sl. jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, desp., dep. p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., gar.p/ 2 
carros, estuda permuta c/ apto. 
2 dorm., 1 vaga - REF.: 17.029

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

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 850 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

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

TERREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 630 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

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
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

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

Excelente AU = 302m², impe-
cável, c/ 4 dorm. c/ AE, 3 suítes, 

1 máster c/ closet, living p/ 
2 amb. c/ sacada, sl. jantar, sl. 

música, lavabo, copa, coz. 
planej., dep. p/ empreg., gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.759 

APTO
V. MORAES
R$ 250 MIL

Vago, excelente oferta, locali-
zado na Rua Simão Lopes, c/ 3 
dormitórios, wc social, living 

p/ 2 amb., cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, cond. 

R$ 500,00 - REF.: 17.752

APTO
V. BRASILINA
R$ 265 MIL

Excelente oferta, c/ 3 
dormitórios c/ AE, living p/ 

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

1 carro, prédio de apenas 10 
anos c/ lazer completo - 

REF.: 17.750

APTO
V. MOINHO VELHO

R$ 370 MIL
Impecável, vago, cond. so-

mente  R$ 480,00,  c/ 2 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, mesa 
de jantar e rack embutidos, 

cozinha panejada, garagem p/ 
2 carros - REF.: 17.759

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

SOBRADO COM.
FECHADO - SACOMÃ

R$ 395 MIL
Sobrado em condomínio fe-

chado localizado na Rua Souza 
Coutinho, c/ 2 dormitórios c/ 
AE, wc social, living, cozinha 

planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro - REF.: 17.484

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
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dormitó-
rios, terraço, wc social, sala, 
sl. de jantar, cozinha, lavan-
deria, wc p/ empregada, qto. 
despejo, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.239

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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 580 MIL
A 800 mts. do Metrô Alto do 
Ipiranga, vago, c/ 3 dorm., 

suíte, wc social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem p/ 

2 carros, terreno 5 x 25 mts., 
construção 110 m² - 

REF.: 17.653

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Ótima localização da Rua 

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

garagem p/ 3 carros - 
REF.: 17.063

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
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 9 x 20 = 180 m², AC = 
200 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., escritório, 
lavabo, cozinha, depósito, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta por apto. até 
mesmo valor - REF.: 16.769

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 
160 m², amplíssimo quintal, 
c/ 3 dorm., wc social, living 

p/ 2 amb. c/ lareira, cozinha c/ 
AE, dep. p/ empreg., garagem 

p/ 4 carros - REF. 16.442

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

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$ 450 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

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 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 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.:04-3628

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

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

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 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

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

CASA TÉRREA
V. GUARAni R$ 510 miL

PARA RENDA - Prox. Metrô 
Conceição e Jabaquara, 2 
dormitórios, sala, coz, dep. emp, 
quintal e 2 vagas de garagem. 
Muito bom para investimento, 
fácil locação. REF.: 09-3683

APARTAmEnTo 3 doRm.
SÓ R$ 320 miL 

Vila Fachiuni, com 3 dormitó-
rios, revers., sala com sacada, 
cozinha, vaga de garagem, 60 
m2 úteis, muito bem localiza-

do. REF.:09-3745 

APARTAmEnTo
ViLA GUARAni
SÓ R$ 299 miL 

Fácil acesso, a 800m do metrô 
Jabaquara com 2 dormitorios, 

sala, cozinha com arms, e  
garagem.  Ref.  09-3810

APTo mETRô 
JABAQUARA R$ 530 miL
Amplo apartamento com 98 m2 
de área útil, 3 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, co-
zinha com armários, lavanderia 

e vaga de garagem. Otima 
oportunidade.REF.: 09-3652

SoBRAdo dE ViLA
R$ 420 miL- oPoRTUnidAdE
Próx. do Metrô , muito bonito, 2 
dormitórios, suíte com armários, 
terraço, sala 2 ambientes, cozi-
nha com armarios, quintal, area 
de serviço, garagem com portão 

automatico.  REF.: 04-3634

APTo PRox. mETRô 
JABAQUARA SÓ R$ 280 miL
2 dorms com ars, sala 2 ambs, 
cozinha com armários, área 
de serviço, vaga de garagem, 
playground, salão de festas, 
portaria 24 horas, prox. comer-
cio e mercados.  REF.: 05-3512

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

oTimo APTo mETRô 
ConCEiÇÃo R$ 920 miL 
3 dormitórios, sendo 1 suíte, to-
dos com armários, sala ampla, 
cozinha com armários, área de 
serviço, 2 vagas de garagem. 
Area útil de 102m2. Bem locali-
zado, tudo perto! REF.: 09-3797

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.: 08-3798

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

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 REFoRmAdo 
JABAQUARA  R$ 315 miL

Próx. do Metrô Jabaquara, 
com 2 dorms, arms, coz. com 
arms, sala 2 ambs, sacada, 2 
banheiros e gar. demarcada, 
cond. com lazer total.Portaria 

24 horas REF.: 04-3612

APTo 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 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

SoBRAdo A 7 min. mETRô 
ConCEiÇÃo  R$ 440 miL 
EXCELENTE NEGÓCIO ! Próx. 
À Acad. Classe A com 2 ótimos 
dorms c/ arms, sala coz. ampla, 
2 banhs, quarto de empregada 
vagas de garagem cobertas, óti-
ma localização. REF.: 06-3493

oPoRTUnidAdE 
SoBRAdo REFoRmAdo 

Cid. VARGAS R$ 750 miL 
3 DORMITÓRIOS, Ste, comp. 
com arms, SALA de estar, sala 
de jantar, coz. planej, lavand, 
sala de TV, qtal c/ churr, e 2 va-
gas de garagem. REF.: 09-3753

APTo  mETRô 
ConCEiÇÃo  R$ 470 miL 
Belo, prox ao Metrô, 2 dormitó-
rios com armários, suíte, sala 
ampla com sacada, cozinha 
com armarios e garagem livre. 
Próximo ao comércio, excelente 

localização!.  REF:08-3799.

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 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

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

classificadosclassificados

assembleia de constituição do instituto
de assistência e Novas Tecnologias contábeis 

iaNc
No dia, 17 de outubro de 2019 as 18:00 horas, no endereço 

Avenida Candido José de Xavier, n0 252 - sala 01A bairro Parque 
Santo Antônio, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CEP 05822-020, será realizada a assembléia de contituição 

da Associação denominada de Instituto de Assitência e Novas 
Tecnologias Contábeis, tendo como nome fantasia - 

INSTITUTO IANC, com seguinte pauta:

- Medelo do estatuto
- Definir grupo gestor inicial

- Demais assuntos

São Paulo, 11 de outubro de 2019

Alexandre da Conceição de Lima
Comissão Organizadora

assembleia do Movimento Popular

de saúde Vila Mariana (MPsVM)

Todos estão convidados para a Assembleia do Movimento 

Popular de Saúde , da área da Subprefeitura de VillaMariana, 

para aprovação do seu Estatuto e atendimento à exigência 

legal para efeito de registro em Cartório.

Essa Assembléia acontecerá no dia 21 de outubro, das 19h: 

15min às 21h: 30min, na Rua Afonso de Freitas, 49, Paraíso.

Este movimento é uma entidade sem fins lucrativos e tem 

como objetivo a organização de cidadãos que visam 

melhorar a assistência à saúde através do 

Sistema Único de Saúde (SUS).

Português / Inglês / Ensino
Fundamental e Médio.

Professora ... Rita ... com pós graduação.

Whatss .  11-97494-1962 / 11-97399-3578

aUlas PaRTicUlaREs

Passa-sE 
RoUPas PaRa 

foRa !

Tratar com Sueli
Fones : 11-5012-8149
Cel.: 11-96450-9510

Valor R$ 100,00 

ALUGA SE
GARAGEM COMERCIAL 

PRÓXIMO AO
HOSPITAL SÃO PAULO

Mezanino e WC
Valor R$ 1.500,00

Tratar: 9.7123-3206 
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•RELIGIÃO

Novena em louvor de São Judas começa na próxima sexta, 18/10
O santuário de São Judas 

Tadeu vai comemorar em ja-
neiro próximo 80 anos! A cria-
ção da paróquia, em 1940, é 
considerada um dos fatores 
de atração de população para 
essa região da cidade, até 
então esparsamente povoada. 

A fé no Santo das Cau-
sas perdidas é tamanha que, 
em muitos anos, o santuário 
existente na divisa entre Vila 
Mariana e Jabaquara chega 
a receber mais visitantes e 
romeiros no dia do padroeiro 
- 28 de outubro - que o santu-
ário nacional de Aparecida do 
Norte em 12 de Outubro, que 

é o Dia da Padroeira do Brasil!
Novena
Por aqui, a celebração já 

começa na semana que vem. 
A novena que antecede a fes-
ta de 28 de outubro costuma 
atrair também muitos fi éis e 
começa na próxima sexta, dia 
18 e vai até 26 de Outubro, 
sempre às 15h e 19h30 na 
igreja nova, seguida da santa 
missa. No dia 27 de Outubro 
às 15h, haverá missa solene 
votiva e ladainha. 

Neste ano a Novena em 
preparação à Festa de São Ju-
das Tadeu, Apóstolo e Mártir, 
terá como tema: “São Judas 

Tadeu, ajudai-nos a guardar 
os mandamentos do Senhor!” 
inspirado no que Jesus diz 
a São Judas, relatado pelo 
Evangelho de São João: “Se 
me amardes, guardareis meus 
mandamentos” (Jo 14,15).

“Durante os nove dias de 
Novena celebraremos, medi-
taremos e aprofundaremos 
sobre os Mandamentos do 
Senhor, inspirados na vida e 
no testemunho de São Judas 
Tadeu, seguindo os passos de 
Cristo nos passos do Santo 
Apóstolo”, na explicação do 
assessor de Liturgia da Pa-
róquia/Santuário São Judas 

Tadeu Claudemir Marcel de 
Faria. “Os nove dias contem-
plarão uma oração direciona-
da a determinados grupos de 
segmento da sociedade e da 
Igreja relacionados ao tema”.

Vale ainda destacar que os 
participantes são convidados 
a fazer diferentes doações, a 
cada dia. Confi ra:

- 18/10 –  SEXTA-FEIRA – 1º 
dia – Profissionais da saúde. 
Doação: Medicamentos e/ou 
material hospitalar. 

- 19/10 – Sábado, 2º dia – 
Adolescentes, jovens e estu-
dantes. Doação: Brinquedos 
em bom estado

- 20/10 – Domingo, 3º dia 
– Catequistas, educadores e 
religiosas. Doação: material 
escolar.

- 21/10 – Segunda, 4º dia – 
Pais e mães; Doação: Produtos 
de limpeza

- 22/10 – TERÇA-FEIRA – 5º 
dia – Pessoal da segurança 
pública. Atitude: Entrar em 
contato com alguém com 
quem não tenha conversado 
há muito tempo. 

- 23/10 – quarta, 6º dia – 
Namorados, noivos e recém 
casados. Doação: Um quilo de 
alimento não perecível;

- 24/10 – quinta, 7º dia – Em-

preendedores e empresários. 
Doação: roupas ou calçados 
em bom estado.

- 25/10 – sexta, 8º dia – Fun-
cionários, voluntários e agentes 
de Pastoral do Santuário. Doa-
ção: itens de higiene pessoal. 

- 26/10 – Sábado, 9º dia – 
Casais e famílias da comunida-
de. Doação: Itens de enxoval 
de bebê.

O material será encaminha-
do e acolhido pela Obra social 
da paróquia.

O Santuário de São Judas 
Tadeu fi ca na Av. Jabaquara, 
2682, próximo à estação São 
Judas. Telefone: 3504 - 5700


