Empanadas e outras delícias
são encontradas em festivais
gastronômicos na V.Mariana

Presépio na Vila Mariana vem
se juntar a roteiro natalino
gratuito na cidade
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Vai faltar luz durante o verão?
As chuvas já começaram a trazer transtornos
na capital.Já têm sido
registradas ocorrências
de falta de energia em
dias de fortes ventos ou
temporais em bairros da
zona sul como Vila Mascote, Mirandópolis e Vila
Mariana. No extremo sul,
a queda de fiação após
forte chuva provocou até
a morte de uma pessoa,
eletrocutada. Será que
a distribuidora de energia está preparada para
atender as ocorrências?
No verão passado (foto),
a população reclamou
da demora no trabalho
das equipes . Página 5

UBS Parque Imperial já está atendendo
Em dezembro de 2017,
ficou decidido que o prédio que abrigava a Unidade Básica de Saúde do
Parque Imperial não tinha
condições de continuar
aberto, por problemas es-

truturais. Na ocasião, a
Secretaria Municipal de
Saúde prometeu absorver
a demanda em unidades
próximas e realocar a UBS.
A reabertura aconteceu
na semana passada e o

A Cora é um

novo conceito
de residencial para idosos.

atendimento já está acontecendo. A unidade passa a ter 50 consultórios,
inclusive um para idosos,
e atendimento em ginecologia, pediatria, clínica geral, vacinação... Página 4

Jornais se reúnem em
confraternização
A Associação dos Jornais e Revistas de Bairro de
São Paulo promoveu seu
jantar de confraternização
essa semana. Participaram
editores que atuam em
jornalismo comunitário
e regional nos mais diferentes bairros da capital,
em uma festa marcada
por descontração mas
também por boas ideias
e propostas. Página 2

• Profissionais especializados nos cuidados ao idoso
• Estrutura completa • Atividades de socialização
• 6 refeições diárias • Assistência 24h
AGENDE UMA VISITA

11 2500.0800
CORARESIDENCIAL.COM.BR
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•COMUNICAÇÃO

•NATAL

Confraternização da Ajorb é marcada
por descontração e novas ideias

Boa comida, show musical, descontração, bate-papo
de alto nível e clima de união
marcaram a festa de confraternização da Associação dos
Jornais e Revistas de Bairro de
São Paulo (Ajorb-SP). O encontro aconteceu essa semana na
unidade Tatuapé do Quintal do
Espeto. “Foi muito agradável!
O pacote oferecido pela Ajorb
contemplava até 50 convidados e ainda contamos com a
presença do diretor da rede,
Pedro de Barros Mott, que fez
questão de dividir a mesa conosco e valorizar a união entre
comunicadores regionais da
cidade”, avalia Wagner Farias,
presidente da Ajorb.
“Barros Mott é um parceiro
de primeira hora da associação, empresário que valoriza
o conteúdo e o trabalho de
divulgação dos bons jornais
da cidade”, complementou
Mauro Tadeu, vice presidente
comercial da Ajorb e diretor da
Gazeta do Tatuapé, que viabilizou o contato com a rede.

As delícias oferecidas pela
rede foram elogiadas pelo
grupo todo. Espetinhos de carne, frango legumes, camarões,
pão de alho, salsichão, até de
salgadinhos ou especialidades como a saborosa linguiça
cuiabana dividiam a mesa com
acompanhamentos dos mais
variados - batata frita, arroz
biro biro, farofa, vinagrete. E
para beber? Cervejas, vodka,
caipirinha, refrigerantes, sucos, água... Até whisky 12 anos
fez parte da confraternização.
“Vocês são sempre bem-vindos à nossa casa. Temos
inclusive um espaço que poderá ser usado para encontros
do grupo”, fez questão de
ressaltar o empresário Pedro
Barros Mott.
O Quintal do Espeto é, individualmente, o maior consumidor de cervejas da Ambev no país. Além de oferecer
diversidade e qualidade no
cardápio, com a comodidade
de comandas individuais para
os clientes, a casa ainda tem o

diferencial de oferecer shows
diariamente.
Durante a confraternização da Ajorb, aliás, a música
ao vivo foi outro ponto alto,
com um passeio por músicas
nacionais que iam do samba
ao rock pop.
“Por conta da agenda agitada de ﬁm de ano, nem todos
os jornais certificados pela
Ajorb conseguiram comparecer”, apontou o presidente
Wagner Farias. “Mas, podem
ﬁcar tranquilos que 2020 promete novos e animados encontros, também regados a
boas ideias e norteados por
parcerias produtivas e benéﬁcas para todos”, concluiu.
A Ajorb atualmente congrega 27 empresas que editam
mais de 40 jornais e revistas de
bairro de todas as regiões de
São Paulo e continua aberta
a novas adesões de editoras
que comprovem sua atuação
periódica.
Mais informações no site
ajorb.com.br.

Roteiro de Natal ganha presépio na
Vila Mariana a partir de sábado, 7
As ruas ainda não estão
tão iluminadas e enfeitadas
quanto em anos anteriores,
efeito da crise econômica,
por certo. Ainda vão ganhar
novas luzes? O comércio de
rua vai voltar a caprichar em
suas fachadas? Talvez. Mas,
de qualquer forma, a região da
Vila Mariana ainda é destaque
em se tratqando de decoração
natalina de rua.
Além de concentrar a árvore de Natal e as fontes luminosas do Ibirapuera, o bairro
conta com um tradicional e
famoso presépio, que esse
ano volta a ser montado na
fachada do Colégio, na Rua
Domingos de Morais.
Com movimentos mecanizados, o presépio será aberto
à visitação do público às 19h30
desse sábado, 7. Para marcar a
inauguração, haverá também a
apresentação do coral do Marista Arquidiocesano, formado

por alunos e alunas do Arqui
Equilibrium, um programa de
atividades complementares
para a melhor idade. Uma
banda musical composta por
ex-alunos do colégio é mais
uma das atrações e tocará
um repertório de canções
natalinas.
Toda a fachada neoclássica
do Arquidiocesano será decorada com bolas coloridas, botas natalinas, anjos, cascatas
iluminadas e demais adornos.
Praticamente todo a composição utilizada na decoração
é feita a partir de materiais
recicláveis. São mais de 150 mil
lâmpadas de led utilizadas na
iluminação.
“Nossa proposta com essa
exibição é a de levar para as
pessoas uma mensagem de
amor, paz e, principalmente,
celebrar o verdadeiro sentido
do Natal, seguindo os valores
Maristas”, enfatiza o Diretor

Porque sua
beleza é única
No Cut & Color Hair, a prioridade é valorizar cada cliente.
Marque um horário e venha contar pra gente
quais suas expectativas em beleza e cuidados pessoais

As profissionais
Rose Inoki,
Michelle Ceródio e
Janaina Sancia comandam
o Cut & Color Hair.
São make up and hair stylists com formação pela
escola Soho e co mais de dez anos de experiência

•
•
•
•

Corte • Coloração • Tratamentos Capilares • Barbearia
Penteados • Maquiagens • Design de Sobrancelhas
Depilação • Limpeza de Pele
Manicure • Pedicure

Rua Caramuru, 431 - Telefone: 2640-3660 - facebook.com/cutscolorhair - instagram.com/cutcolorh

Geral do Colégio Marista Arquidiocesano, Carlos Walter
Dorlass.
A exibição acontece na
entrada principal do Colégio,
localizado na Rua Domingos
de Morais, nº 2565, na Vila
Mariana.
A visitação acontece até
06 de janeiro de 2020. O horário da iluminação e visitação
será: no dia 07 de dezembro,
das 19h30 até as 23h; nos demais dias, das 20h até às 23h.
Nos dias 24 e 31 de dezembro
haverá somente iluminação.
Grátis. O Colégio ﬁca na Rua
Domingos de Morais, nº 2565,
Vila Mariana.
Trânsito
Na região do Ibirapuera,
vale destacar que a CET está
monitorando o trânsito para
visitação à Fonte Multimídia
e Natal Iluminado (até 31/12),
além da tradicional Árvore de
Natal (até 06/01).
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Natal sem igual só na
Um novo conceito em loja de presentes

Uma tradição de 50 anos
Aberta aos DOMINGOS DE DEZEMBRO

08 - 15 E 22/12 - DAS 10h ÀS 18h

HIPER BLOCOS DE MONTAR
BALDE COM 28 PEÇAS
R$

34,90

SUPER PIA
SPLASH & CLEAN
LUGO

CADA

R$

52,90

CADA

KIT DE PINTURA
DINOS JUNGES 2

BONECA LITTLE
MOMMY FANTASIAS
FOFINHAS MATTEL
R$

89,

R$

52,50

HOT WHEELS
PISTA DE CAMPEONATO

90
CADA

CESTO DE
ROUPAS SUJAS
PRETO 40LITROS
PLASUTIL

CADA

R$

89,90

FRIGIDEIRA 4 OVOS
MULTIFLON

CADA

R$

79,90

R$

39,90

CADA

CADA

APARELHO DE JANTAR E
CHÁ FLOREAL NÁUTICO
30 Peças Porcelnas Oxford

CANECA RECEITA
BOLO DE LARANJA
R$

14,50

R$

PROCESSADOR
COMPACTO TURBO
VERMELHO 127 V
BRITÂNIA

CADA

CESTO DE PLÁSTICO
REDONDO | TRAMA
COM ALÇAS

299,90
CADA

R$

154,90
CADA

R$

34,50

CADA

FAQUEIRO INOX
42 peças - Na Maleta
Mimo Style

CESTO DE METAL
PARA FRUTAS
R$

15,

JOGO DE ABRIDOR PARA VINHO 3 Peças em Garrafa Emborrachada
R$

29,90

CADA

R$

90

299,90

CADA

CADA

MINI PROCESSADOR
PLÁSTICO MANUAL DE
ALHO E LEGUMES | BONO
R$

34,90

CADA

NOVO

ENDEREÇO

BANDEJA DE ARDÓSIA
RETANGULAR COM ALÇA
DE MADEIRA MIMO STYLE
R$

49,

3 ANDARES
COM TUDO PARA SEU LAR
PRESENTES | BRINQUEDOS | PAPELARIA
CAMA, MESA E BANHO | ELETRODOMÉSTICOS
CONFECÇÃO | ARTIGOS PARA FESTA

90
CADA

PETISQUEIRA DE VIDRO
LAROUS | DG GLASS
R$

47,

ESTACIONAMENTOS

CONVENIADOS

90

CADA

VASO DE VIDRO
R$

24,90

CADA

SIGA-NOS
NAS REDES SOCIAIS

PLANET ACADEMIA
BANCO ITAÚ

AVENIDA DO CURSINO, 1385
TELEFONE: 2776-9826

www.lojasnipon.com.br
Horário: Segunda a Sábado, das 09h às 19h
Domingos e Feriados das 12h às 18h

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 15/12/19 OU ENQUANTO
DURAREM OS ESTOQUES. CONSULTE CONDIÇÕES NA LOJA. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVA. RESERVAMO-NOS O DIRETO DE CORRIGIR
POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS, LIMITANDO A
QUANTIDADE DE PRODUTOS ANUNCIADOS

CONSULTE FORMAS
DE PARCELAMENTO
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•SAÚDE

Depois de dois anos, Prefeitura reabre UBS Parque Imperial
Há dois anos, a Unidade
Básica de Saúde do Parque
Imperial era desativada por
conta de problemas estruturais no prédio onde estava sediada. Na época, a Prefeitura
prometeu realocar o equipamento, o que aconteceu na
semana passada.
As novas instalações UBS
Professor Antonio Manoel da
Silva Saragoça l, foi aberta na
sexta-feira, 29 de novembro.
Durante o período em
que ﬁcou interditada, praticamente dois anos, os usuários
precisaram ser redirecionados
para o Ambulatório de Especialidades (AE) Alexandre
Kalil Yasbek, localizado na
Avenida Ceci, 2235, no Planalto Paulista, e na UBS Milton
Santos, também localizada na
Avenida Ceci, 2249. Na época,
a Secretaria Municipal de Saú-

de divulgou nota explicando a
situação:
“A decisão de interditar
a Unidade Básica de Saúde
(UBS) foi tomada no dia 18 de
dezembro de 2017, durante
reunião com representantes
da Prefeitura Regional da Vila
Mariana, da Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana/
Jabaquara, da Defesa Civil, e
das secretarias municipais de
Saúde e de Obras. Importante destacar que a interdição
foi necessária por conta de
rachaduras encontradas no
prédio”.
Novas instalações
Na UBS serão realizados
cerca de 9.500 atendimentos,
entre consultas médicas, visitas domiciliares de Agentes de
Saúde, consultas odontológicas e de enfermagem.
A UBS Parque Imperial é

Odontologia

uma unidade que funciona no
modelo misto, com equipes
de Estratégia da Família (ESF),
de Atenção Básica, do Núcleo
Ampliado de Saúde da Família
(NASF) e de saúde bucal.
A UBS tem 20 novos colaboradores, entre eles, tocoginecologistas, pediatras,
clínicos gerais, enfermeiros,
auxiliares de enfermagens,
administrativos, entre outros.
Maria Aparecida Evangelista, que utiliza os serviços
públicos de Saúde na região,
destaca a importância das novas instalações.”Antes era em
um lugar menor. Essa unidade
é maravilhosa, principalmente
para os idosos do bairro que
tinham que se deslocar para
outros locais”, disse.
Para as novas instalações
foram investidos na UBS Parque Imperial o montante de

R$ 615.915,88 na obra, que garantiu o aumento da estrutura
física de 24 para 50 salas, inclusive, um consultório para o
atendimento dos idosos, além
da compra de equipamentos
e mobiliários. O espaço físico
da UBS passou de 290m² para
946m².
A UBS desenvolve programas como Mãe Paulistana,
Oxigênio Terapia Domiciliar,
Auto Monitoramento Glicêmico, Nossos Idosos, Programa
Saúde na Escola, Tratamento
diretamente observado de
tuberculose (TDO), práticas
integrativas, entre outros
serviços.
Na cidade de São Paulo,
desde 2018, a Prefeitura, por
meio da SMS, já reformou 37
equipamento.
A unidade é gerenciada
pela Organização Social As-

Saúde e Estética

sociação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
(SPDM), por meio de contrato
de gestão com a Secretaria
Municipal da Saúde (SMS).
A população estimada da re-

gião é de 75.585 habitantes.
Fica na rua Major Freire, nº
510 – Vila Monte Alegre - São
Paulo. O horário de atendimento é de 2ª a 6ª feira, das
7h às 19h.
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EM ATÉ 12 X SEM JUROS! APROVEITE!
AV. JABAQUARA, 1826 - SAÚDE
2894-3834

95168-3654

@oticakaizen

kaizen@oticakaizen.com.br

Casas de repouso
CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

CORRIJA SEU SORRISO!
R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

Nova técnica permite uso de aparelho
Resp. técnica: Dra. Alessandra
M. Takaki - CRO 72928
ortodôntico
“invísível”
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856
Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

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

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Serviço diferenciado
de assistência
com um simples
toque deObotão
nde o amor e oo
ism
proﬁssionalam
se encontr

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

R. dos Cambuis, 183

(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

Fone:
5017-8320

Dr Daniel de Souza Oliveira - CRM 171494

Terapia Alternativa
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)

Anuncie no jornal SP Zona Sul
Ligue: 5072-2020
ou 9 8216-2837
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•URBANISMO

Enel promete mais agilidade para
atender ocorrências no verão
Muitas obras, modernização, ampliação, contratação
de equipes. Desde 2018, a Enel
Distribuição - empresa que
substituiu a Eletropaulo no fornecimento de energia para o
paulistano - vem prometendo
que a falta de energia seria um
acontecimento raro na cidade.
Não foi o que se viu no
início desse ano. Em janeiro e
fevereiro, houve várias ocorrências não só de interrupção
de fornecimento, mas até
de explosões em terminais,
demora no conserto de ﬁação
derrubada por árvores.
Os problemas envolvendo
a ﬁação aérea da cidade não
se limitam, inclusive, ao fornecimento de energia. Depois
de um temporal no início de
novembro, uma mulher morreu eletrocultada no Capão
Redondo, extremo sul da capital, ao ser atingida por cabos
soltos na via pública.
Ainda em novembro, a região de Mirandópolis ficou
toda a tarde do dia 22 sem
energia porque a empresa
estava trocando postes e equipamento no bairro - vários
moradores e comerciantes dizem que não receberam aviso
antecipado da ação.
E na semana passada, uma
chuva de média intensidade
deixou vários pontos da zona
sul paulistana, como a Vila
Mascote, também sem energia por várias horas.
Todo esse histórico recente faz com que o paulistano
tema a chegada da temporada
de chuvas intensas. Novas
árvores vão tombar? Em caso
de rompimento de fiação e
queda de energia, a empresa
terá capacidade de agir rápido e equipes suﬁcientes para
atender diferentes endereços?
A Enel divulga agora, entretanto, que acaba de lançar
o plano operativo para o período do Verão. Dentre as iniciativas, está a capacidade de a
empresa ampliar o número de
técnicos trabalhando nas ruas,

Laís Galhardi/Arquivo SPZS

Queda de árvores atinge ﬁação e derruba fornecimento de energia.

chegando em cerca de 2.300
proﬁssionais.
“Em casos de contingência, acionamos todas as turmas que temos para atender
às ocorrências emergenciais.
Essa mobilização também
será mais rápida este ano,
devido à implementação de
um sistema que proporciona
um melhor gerenciamento da
nossa força de trabalho, com
despacho automático e inteligência artiﬁcial, responsáveis
por direcionar as equipes de
forma mais eficaz”, explica
Rosario Zaccaria, Responsável
por Infraestrutura e Redes da
Enel Distribuição São Paulo.
No verão passado, a empresa justificou o atraso no
retorno do fornecimento a
alguns bairros por conta dos
problemas de trânsito e deslocamento de equipes.
A Enel também informa

ter investido em tecnologias
que tornarão os atendimentos mais rápidos, como o
Analytics que, automaticamente, encaminha a informação de queda de árvore ou
de poste para os supervisores das equipes de campo, a
partir das ligações recebidas
no call center da companhia.
Além disso, a distribuidora
mantém acordos com a Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil e Companhia de
Engenharia de Tráfego. “O
objetivo é agilizarmos os atendimentos às ocorrências que
precisam do apoio de uma
dessas instituições. No caso da
Companhia de Engenharia de
Tráfego, por exemplo, nossas
equipes podem usar os corredores de ônibus, a partir de um
determinado número de clientes com a energia interrompida”, complementa Rosario.

TOCA
VINIL

vv

◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
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SEBO DO JOÃO BAURU

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

ODONTOLOGIA

O que é “carga imediata”
de implantes dentários?
A expressão está se tornando comum e gerando
muitas expectativas e procura por pessoas que buscam
recuperar a dentição perdida.
Mas, como tudo que se populariza, é preciso ter muita cautela, especialmente quando
se trata de saúde.
“A carga imediata vem
sendo muito divulgada por
consultórios, mas é preciso
destacar que não se aplica
a muitos casos”, explica Dr.
Danilo Racy, especialista em
implantodontia que tem consultório na região. “Especialmente quando o paciente não
está com a estrutura óssea
adequada, a carga imediata
não é indicada”, completa.
Ele explica que o termo
“carga imediata” se refere à
colocação do pino de implante dentário e em cima dele
já colocar, imediatamente, a

coroa que substitue estetica
e funcionalmente o dente,
em uma mesma sessão, ainda
que com um dente provisório, mas já com a estrutura
do implante deﬁnitvamente
instalada.
“Se por acaso o paciente
não tiver a estrutura óssea
adequada, que sustente o
pino e a coroa dentária, isso
não será possível. Nesses
casos, é preciso colocar uma
prótese provisória enquanto
todo o processo passa por
planejamento e execução
adequadas”, explica o especialista.
“O implante é um parafuso
de titanio que será instalado
dentro de um osso, desde
que ele esteja íntegro. Por
isso, em algumas situações,
o osso está enfraquecido ou
foi absorvido e por isso será
necessário fazer um exerto”,

conta o cirurgião dentista.
Dr Danilo Racy mantém
na região um Centro de Pós-Graduação de Dentistas na
área de Implantes Dentários
“Oferecemos implantes de
alto nível e última geração,
com custeio praticamente
restrito ao material usado,
com ou sem enxertos ósseos”, explica. “A colocação
dos implantes é através de
pequenas cirurgias, simples, sem dor, de modo que
ninguém deixará de realizar
seus afazeres no dia seguinte à colocação, nem ﬁcará
sem seus dentes provisórios”, conclui.
Para agendar uma avaliação no curso de Pós Gradução de Implantodontia, é
necessário ligar para 32772706 ou 3341-0304, em horário comercial, com Rose ou
Márcia.

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental
MANHÃ - TARDE - INTEGRAL

Aulas de Judô • Robótica pedagógica • Natação
VALORES PROMOCIONAIS
ATÉ O FINAL DE NOVEMBRO/2019

COLÉGIO

META LUX

Desde 1955 Ensino de

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

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

Rua Pereira Estéfano, 54
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Rua Taguá, 344/346 - Liberdade
- próx. ao metrô São Joaquim
3272-0420 • 3277-4156
Acesse:

www.colegiometalux.com.br

PREÇOS
PROMOCIONAIS
PARA 2020

Faça sua matrícula já e garanta o
valor da sua mensalidade para 2020

Ensino Infantil

Fundamental II

A partir de 4 anos

6o ao 9o ano

R$ 363,34

R$ 586,22

Fundamental I

Ensino Médio

1o e 2o anos

1o ano

R$ 494,68

R$ 593,16

3o, 4o e 5o anos

2o e 3o ano

R$ 543,73

R$ 610,44

PÁG.
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•GASTRONOMIA

Vila Mariana terá dois festivais
nesse fim de semana
A proximidade do Natal,
dos encontros de confraternização e época de compras
de presentes inspiram vários
eventos pela capital. Na Vila
Mariana, esse ﬁm de semana
terá dois festivais que mesclam arte, cultura, compras e
gastronomia.
Degustação de
espumantes
A Cinemateca Brasileira
recebe o Sparkling Festival –
São Paulo, evento voltado ao
universo dos espumantes e
vinhos de verão, em sua primeira edição na cidade.
Depois de acontecer na
Marina da Glória, Rio de Janeiro, com público de 3 mil
pessoas e venda de mais de
mil taças para a área exclusiva
de degustação, a edição de
São Paulo conta com cerca de
30 importadoras e vinícolas
brasileiras que trazem 350
rótulos a serem degustados e
comprados a preços especiais,
ao lado de opções gastronômicas e atrações culturais.
Vai concentrar Chefs, food
trucks, bike trucks, produtores
de queijos e de embutidos. Entre as opções, hambúrgueres,
empanadas, frango frito... sem
falar que há também venda de
cerveja artesanal. Destaque
ainda para a programação cultural especialmente pensada
para a perfeita harmonização
com a bebida preferida de
Baco: ﬁlmes com temática de
vinhos, com curadoria da cineasta Malu de Martino, e trilha
sonora de jazz e blues.
Algumas das vinícolas confirmadas incluem: Vila Francioni, Cave Geisse, Amitié,
Hiragami, Vale do Goethe, Don
Candido, Cave Antiga, Cão Perdigueiro, Santini, Don Guerino,
Valmarino e Beiver (sidra). Um
espaço do Sebrae contará

PROMOÇÃO
ESPETINHOS
R$
6,00!
Ó

S

também com a presença de
vários micro produtores.
O evento tem entrada gratuita para toda a área de exposição, que concentrará as
vinícolas, o espaço gastronômico e onde acontecerão as
atrações culturais. Somente
o acesso à área restrita de
degustação é cobrado (R$
88,00). O visitante recebe uma
taça de cristal oﬁcial do evento
e uma pulseira que dá direito a
três horas de degustação dos
rótulos em exposição.
O Sparkling Festival – São
Paulo acontece dias 7 e 8 de
dezembro, das 10h às 22h na
Cinemateca Brasileira, que ﬁca
no Largo Sen. Raul Cardoso,
207 – Vila Clementino (a 750m
da Estação Hospital São Paulo
– Linha Lilás). Venda de ingressos: https://www.ingressocerto.com/sparkling-festival Estacionamento pago à parte em
frente à Cinemateca. Crianças
e pets são bem-vindos. Acesso
para pessoas com mobilidade
reduzida.
Mais informações e detalhes sobre alguns expositores gastronômicos em
https://www.facebook.com/
events/2449419918660750/

Craft Art
Brasil
Também nos dias 7 e 8,
acontece novamente o Craft
Art Brasil, que reúne opções
de presentes e artesanato,
além de pedidas gastronômicas.
Serão 70 criativos de diversos setores como moda
autoral slow adulta e infantil,
design de joias e décor, acessórios, calçados, produtos
alimentícios artesanais, arte
e música!
Haverá oﬁcina infantil com
material de reciclagem nos
dois dias, às 15h00, gratuito.
É só levar a criançada e se quiser, material para contribuir.
A ONG Amigos da Mia participa novamente, com os pets
mais amorosos para serem
adotados!
Para saber mais detalhes,
acesse o site da Craft Art Brasil
ou o instagram @craftartbrasil
Será nos dias 07 e 08 de
dezembro, das 10h às 20h,
gratuito, na Rua Áurea, entre
as ruas Morgado de Mateus e
Joaquim Távora - Vila Mariana Metrô mais próximo: Ana
Rosa. Posto de bike Itaú bem
na esquina.

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

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

classificados
classificados
coMUNicado

coMPRo
liVRos Usados

RETIRO
NO LOCAL
11- 97230-2978
WhatsApp
clblivros@gmail.com

JoRNal
sÃo PaUlo
zoNa sUl
5072-2020

MINUTO DE REFLEXIÇÃO

Contribua com sua parcela, para tornar mais belo este mundo.
Um pequenino gesto uma ação insignificante, podem melhorar muito o
ambiente em que nos encontramos, elevar o entusiasmo de quem esta
desanimado, reanimar aquele que esta desiludido.
Um simples aperto de mão confiante faz renascer, por vezes a coragem
de quem estava por fraquejar.
Então! contribua com alguma coisa parar tornar mais belo este mundo.
J.V.C

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO

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

A PORMA PUBLIC PROD.
E SERVIÇOS LTDA, com
sede na Rua Correia de
Lemos 158c subsolo,
Chácara Inglesa, SP, SP,
IE 111108670112 e CNPJ
53.570.438/0001/-71,
comunica o extravio da
NF mod. 21 no 18.756
até 22.000, 05 vias,
em branco.

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

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEp-04047-002
pABX 5072-2020
CNpJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

O jornal S. paulo Zona Sul não admite
a publicação total ou parcial de suas
matérias, para qualquer fim, sem prévia
autorização documentada.
Impressão Gráfica OESp

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo
Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403
Distribuído gratuitamente
em dezenas de bairros da
zona Sul de São paulo

As matérias assinadas e / ou em quadro
caracterizam artigos ou publicidade,
e não necessariamente expressam a
opnião deste jornal
www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

iMÓVEis
VENdas

locaÇÃo

VENdo PRÉdio METRÔ
Vila MaRiaNa coM
RENda R$ 10.500.000,00

Vila MaRiaNa

Prédio com 2.400m²,
com 2 lojas no térreo
mais 12 apartamentos
amplos de 3 dormitórios,
sem garagem
TEl.: 98175-8318
dE MacEdo GEsToR
iMobiliáRio - cREci 43091

METRÔ
sÃo JUdas

Sobrado com 155m²,
R$3.200,00
Rua Joinville, 5 salas,
3 Wcs. Aceito
Corretor. Totalmente
Reformado

coz. + banh. Para moça que

Fone: (11) 98578-1020

Fone: 11-2578-5473

Aluga-se 1 quarto mob. c/

trabalhe Casa de família
Valor único R$ 700,00
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Onix Imóveis

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.onix2007.com

SoBRado Vila GUaRani
ExCElEntE apto
R$ 430 mil
mEtRô JaBaQUaRa
PARA RENDA - Prox. Metrô 2 dorms com ars, sala 2 ambs, R$ 300 mil Com 2 VaGaS Travessa da Av Leonardo da

apto CoBERtURa
mEtRô R$ 900 mil

cozinha com armários, área 2 dormitórios, sala 2 ambiende serviço, vaga de garagem, tes, cozinha, area de serviço,
playground, salão de festas,
portaria 24 horas, prox. comer- 2 vagas de garagem. Ótima
cio e mercados. REF.: 05-3512 oportunidade! REF.:08-3774

apaRtamEnto 3 doRm.
SÓ R$ 320 mil

apto ConCEiÇÃo
“ BoCa do mEtRô”
R$ 235 mil

ExCElEntE SoBRado
ComERCial pRox.
mEtRô R$ 800 mil

apaRtamEnto
Vila GUaRani
SÓ R$ 299 mil

Vila Guarani, para residência Fácil acesso, a 800m do metrô
ou comercio, 3 dormitorios, 2 Jabaquara com 2 dormitorios,
salas, 2 banheiros, cozinha,
garagem, quintal. Ótimo inves- sala, cozinha com arms, e
garagem. Ref. 09-3810
timento. REF.: 12-3837

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

CaSa tÉRREa pRox.
apto ao lado aV.
mEtRô alto do
BQ. SaúdE R$ 350 mil
ipiRanGa - R$ 800 mil Apartamento muito bem locali-

Metrô Conceição, ótimo apto, Vila Fachiuni, com 3 dormitó3 dormitórios, suíte, amplo rios, revers., sala com sacada,
Muito bem localizado com
Funciona Pet Shop no local,
living, cozinha com armários,
dormitório, sala, cozinha com
ótimo para renda, com 2
churrasqueira e garagem. Pró- cozinha, vaga de garagem,
armários, banheiro, condomídormitórios, sala, cozinha,
60 m2 úteis, muito bem
ximo ao comércio, excelente
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo banheiros,vaga de garagem.
localização!. REF:12-3836
localizado. REF.:09-3745
negócio! Ref 09-3706
Ref 08-3794

zado, 1 dormitório amplo, sala
2 ambientes, cozinha, banheiro,
área de serviço e garagem. Otima oportunidade. REF.:04-3628

otimo apto mEtRô CaSa tÉRREa R$ 730 mil opoRtUnidadE CaSa
tÉRREa mEtRô
ConCEiÇÃo R$ 920 mil
Vila GUaRani
3 dormitórios, sendo 1 suíte, to- Terreno (8x31), 3 dormitórios, JaBaQUaRa R$ 650 mil

dos com armários, sala ampla,
cozinha com armários, área de
serviço, 2 vagas de garagem.
Area útil de 102m2. Bem localizado, tudo perto! REF.: 09-3797

sala ampla, lavabo, copa
cozinha, quintal, entrada
lateral e duas vagas de
garagem. Òtimo para renda.
REF.: 08-3798

SoBRado
mEtRo JaBaQUaRa
R$ 415 mil

creci-62685

2 dormitórios, ótima sala,
cozinha com armários,
quintal amplo, lavanderia e
garagem. Ótima oportunidade
REF.: 09-3811

À Acad. Classe A com 2 ótimos
dorms c/ arms, sala coz. ampla,
2 banhs, quarto de empregada
vagas de garagem cobertas, ótima localização. REF.: 06-3493

SoBRado
mEtRô SÃo JUdaS
R$ 690 mil

apto pRÓx. mEtRô
JaBaQUaRa $ 370 mil

10 min. a pé p/ o Metrô, 2
dorms c/ armários, sala , coz. c/
Excelente imóvel à 10 minutos armários, banh, acabto em por
celanato e madeira, garagem,
a pé do Metrô, em amplo
Òtimo localização e bom para
terreno com 10 metros de
investimento!. REF.: 08-3703
fachada, 3 dormitórios, com
BEla CaSa tÉRREa
armários, terraço, sala 2
R$ 470 mil - mEtRô
ambientes, cozinha, quintal,
JaBaQUaRa
quiosque com churrasqueira, Bairro residencial, casa aconche4 vagas de garagem, portão gante,2 dorms, banh, sala, coz,
automático, ótima localização. lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas
e jardim. Muito bem localizado!
Oportunidade! REF.: 11-3677
Fácil acesso! REF. 05-3065

SoBRado mEtRô
JaBaQUaRa CidadE
VaRGaS R$ 1.200 mil

Ótimo SoBRado
Vila GUaRani
R$ 530 mil - mEtRô

Ótima localização, c/ 2 dorms, 3 dorms, ste, sala 2 ambs lav,
Bem próx. ao Metrô .2 dorsala 2 ambs, coz, AS, quintal, coz c/ arms, estúdio musical c/ mitórios , + 2 dormitórios na
parte de baixo, sala, coz, 2
dependência de empregada
wc, saída para duas ruas,
banhs, quarto de emp. e 2
e 2 vagas de garagem, p/
3 vagas de gar. e portão
vagas
de gar. REF.: 05-3412
reforma. REF.: 04-3773
automático. REF.: 11-3731

opoRtUnidadE
Ótimo SoBRado, a
apto– R$ 430 mil
apto JaBaQUaRa R$ 375 mil SoBRado a 7 min. mEtRô
5 min. a pÉ do mEtRô
Cidade Vargas, 2 dormitórios ConCEiÇÃo R$ 440 mil SoBRado REFoRmado
ao lado do mEtRô
com armários, sala 2 ambien- EXCELENTE NEGÓCIO ! Próx. Cid. VaRGaS R$ 750 mil No Jabaquara com 2 dormi- ConCEiÇÃo SÓ R$450 mil
tes com sacada, cozinha com
armários, lavanderia e vaga de
garagem. Lazer completo, 60
m2 úteis, pronto para mudar,
VAGO. REF.: 12-3818

5588-3366/5588-4423

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

CaSa tÉRREa
apto pRox. mEtRô
V. GUaRani R$ 510 mil JaBaQUaRa SÓ R$ 280 mil

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

3 DORMITÓRIOS, Ste, comp. tórios, com armários, sala
2 dorms c/ arms, sala p/ 2
com arms, SALA de estar, sala 2 ambientes, cozinha com
ambs, terraço, AS, garagem.
de jantar, coz. planej, lavand, armarios, área de serviço e Muito bem localizado, próximo
sala de TV, qtal c/ churr, e 2 va- garagem. Otimo para moradia a todo comércio local, agende
gas de garagem. REF.: 09-3753
ou renda. Ref 05-3668
uma visita!. REF.: 11-3728

SoBRado mEtRô
JaBaQUaRa CidadE
VaRGaS R$ 750 mil

SoBRado 3 doRmS
pto paUliSta/ ExCEl.
JaBaQUaRa R$ 550 mil
CaSa tÉRREa

BElÍSSimo SoBRado
mEtRô - JaBaQUaRa
“R$ 800 mil”

Terreno de 750 m2, casa com Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
3 dormitórios , sala , copa, 1 suíte, terraço, copa/cozinha
com armários, jardim de
cozinha, lavanderia, 7 vagas
de garagem. Aceita imóvel casa inverno, lavabo, quintal com
churrasqueira,
4 vagas de
ou apto. “URGENTE” Otima
garagem.Ref.: 15-2959
oportunidade. Ref 09- 2622

3 dorms, ste,c/ arms, sala
2 ambs,lav, coz. c/ arms,qtal
c/ churr, dep. emp,entrada
lateral,2 vagas com portão
automatico. Ref 03-3615

CaSa tÉRREa pRÓx.
mEtRo SÓ R$ 680 mil

Oportunidade, muito bem localizado com 3 dormitórios, sala,
cozinha, quintal, terraço com
churrasqueira, jardim e duas
vagas de garagem. URGENTE
REF : 02-3610

apto mEtRô
JaBaQUaRa R$ 685 mil

apto mEtRô
SÓ R$ 350 mil

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mil

apto JaBaQUaRa
R$ 400 mil

APTO “REFORMADO”
JABAQUARA R$ 480 mil

REFORMADO, com 3 dorms

A duas quadras do Metrô, Excel. lo- c/ arms, sala 2 ambs,cozinha
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala com Arms, lavand, ensolaraampla, copa, coz, vaga p/ vários do, lazer completo e garagem
para 2 autos. Òtimo custo
autos, enorme qtal. Oportunidade
benefício. REF.:71-3072
p/ investimento! REF.: 08-3534

apto 3 doRm.
mEtRô JaBaQUaRa
SÓ R$ 310 mil

Otimo apto com 2 dormitórios,
3 suítes,sala grande, coz.
planejada, repleto de arms,
3 dorms com arms, sala para 2 sendo 1 suite, sala 2 ambientes com sacada, cozinha,
escritório, lav, qtal c/ churr, 200
ambs, coz. com AE´s, vaga de
gar, cond. baixo, Salão de festas, lavanderia , banheiros, vaga m2 de AU,2 vgs de automóvel,
belíssimo acabamento em rua
play g, portaria 24 horas, etc. de garagem e lazer. Preço
de ocasião. Ref .:07-3525
tranquila. REF.: 93-3124
Oportunidade. REF.: 11-3272

apto BoCa do mEtRô CaSa tÉRREa – Vila Sta
ConCEiÇÃo (BCo itaú) CataRina R$ 460 mil
2 dormitórios, sala de estar,
SÓ R$ 340 mil

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 2 dormitórios, armários, sala
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ 2 ambientes, cozinha com
arms, despensa, dep. emp, gar. armários, reformado, condoc/ 2 vagas cobertas c/ portão mínio R$ 250,00. Muito bom
negócio. REF.: 05-3651
automático. REF.:04-3759

tERREno dE 640 m2
mEtRô JaBaQUaRa
R$ 1.180 mil

Próx. metrô, EXCELENTE
jantar, cozinha, quarto de em- LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SUpregada, lavanderia, quintal , ÍTE, repleto de arms, sala c/
6 vagas de garagem , terreno sacada, cozinha americana c/
de 10 x 25. Oportunidade . ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar.
para auto. REF.: 07-3318
REF.: 10-1181

lindo apto REFoRmado SOBRADO - JABAQUARA
ExCElEntE SoBRado apto - na Vila GUaRani SoBRado pRox. mEtRô apto BoCa do mEtRô
apto REFoRmado
SoBRado dE Vila
ao lado mEtRô
R$ 450 MIL
R$ 420 mil- opoRtUnidadE V.GUaRani R$ 350 mil
ConCEiÇÃo–R$ 480 mil JaBaQUaRa R$ 315 mil
R$ 400 mil
R$ 370 mil
3 dorms, suíte, arms, 2 salas
Próx. do Metrô , muito bonito, 2 2 dorms, sala, cozinha, lavan- Ótima localização, 2 dormi- Na Cidade Vargas com 3 dorR$ 600 mil
Próx. do Metrô Jabaquara,
2 dormitórios, suíte, com
dormitórios, suíte com armários,
terraço, sala 2 ambientes, cozinha com armarios, quintal, area
de serviço, garagem com portão
automatico. REF.: 04-3634

ALPHA

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

FONE: 3479-0801
99488-3594
PLANTÃO 24HS.
Rua Luis Góes, 1466
Conjunto 04
AP. VILA NOSSA
SENHORA DAS MERCÊS
100M²
3 dorms, sala 2 ambs, WC,
1 vaga, Reformado. Excelente
localização. R$ 350 mil
CASA SAÚDE - 8x25M²
áREA CONSTRUÍDA
3 dorms, 2 salas, 1 vaga,
edícula. R$ 530 mil

ms, sala 2 ambientes, cozinha armários, sala, cozinha com
tórios, sala, cozinha, com
com forno a lenha, lavanderia
armários e garagem. Próximo e 4 vagas de garagem. Ótimo armários, 2 banheiros lazer
ao comércio local, excelente
com piscina, churrasqueira,
investimento para locação.
moradia. Ref.: 05-3783
REF.: 11-3732
salão de festas. Ref 08-3702

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 PARAÍSO
APTO METRÔ VILA MARIANA
REFORMADO - 70 M2 AU

APTO PARAÍSO
100 M² AU
2 dormitórios, sala 2 ambientes em L, dependência de
empregada, 2 banheiros, cozinha, área de serviço. 1 Vaga Reformado R$ 600 mil
APTO METRO ANA ROSA
86 M² AU
2 doms, sala 2 ambs, 2 WC,
coz, AS, DE, 1 vaga.
R$ 440 MIL
AP. METRÔ SANTA CRUZ
80M²
3 dorm, sala 2 amb, 2 WC,
coz, lavand. s/vaga
R$ 360 Mil

CRECI 017.070

APTO JABAQUARA
76M² AU
3 dorms, 1 vaga, lazer total.
R$ 360 mil

115 M²
2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada,
dormitórios,
sala 2lazer,
ambientes, reformado, 2 WC´s,
repleto de 3arms
, 1 vaga, ótimo
dependencia
de
empregada, lavanderia.
R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00
R$ 605 mil - Condomínio Baixo - Edifício padrão
METRÔ PARAÍSO
60 M² AU
2 dorms, sala 2 ambs,
coz, WC, s/ vaga.
Reformado - R$ 320 MIL

CASA METRÔ
PRAÇA DA áRVORE
220M² AC
3 dorm, 2 vagas,
R$ 750 MIL

APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²
2 dorm, sala 2 amb, c/varanda.
DE lavand, lazer total.
R$ 480 MIL

1 QUADRA DO METRÔ - 65 M²
Reformado!!!, 3 dorms, sala 2
amb, coz, 1 vaga R$ 380 mil

CASA TÉRREA
Jd. pRUdênCia
R$ 450 mil

APTO PRAÇA DA áRVORE
70M2
2 dorms, sala 2 ambs c/
varanda, coz, lavand,
1 vaga. R$ 480 mil
CASA METRÔ SÃO JUDAS

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²
2 dorm, sala 2 amb c/ varanda.
DE, lazer total 1 vaga.
R$ 390 MIL

APTO METRÔ PÇA DA áRVORE

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

Otimo apto com 2 dormitórios, modernas, terraço fechado
3 dormitórios, sala ampla,
sendo 1 suite, sala 2 ambs em vidro, acabto. refinado, lav, cozinha, banheiros,lavanderia
com sacada, cozinha, lavand, qtal, area verde nos fundos,
, quintal e garagem para 2
banheiros, vaga de gar. e lazer. coz. planejada, dep. emp. e automóveis em um terreno de
Preço de ocasião. Ref .:09-3556 2 vagas gar. REF 03-3448
5x30. Ref 06-5000

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA
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240 M² AU
3 dorm, 1 ste, 2 salas, 4 WC,
edícula c/ 1 dor e WC, lavand.
R$ 870 MIL

LOCAÇÃO LOCAÇÃO
APTO METRÔ
VILA MARIANA
2 dorms, DE, sala 2 ambs,
1 vaga, prédio padrão.
R$ 2.500,00 - Cond. Baixo.

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

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

APTO
V. MORAES
R$ 250 MIL

SOBRADO
V. MORAES
R$ 420 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 539 MIL

SOBRADO COM.
AV. BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

(3) CASAS
SAÚDE
R$ 700 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 790 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 870 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.430 MIL

Vago, excelente oferta, localizado 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

Refomada, impecável, ótimo
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, wc
social, living, lavabo, copa
cozinha c/ AE, quintal c/
churrasqueira, garagem p/ 1
carro - REF.: 17.180

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

Ótimo local da Av. Bq. da
Saúde, ótimo p/ consultório,
escritório, 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

Rua Gen. Chagas Santos, ótimo
p/ moradia, renda ou fins comerciais, terreno 5 x 50m, sendo
uma casa c/ 2 dorm., sala, coz.,
wc, lavand, gar. 2 carros, e +
2 casas c/ 1 dorm., sala, coz.,
wc lavand. - REF.: 17.872

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

Reformada, ótimo acabto., c/ 3
dorm., suíte, liv. p/ 2 amb., lavabo, coz., dep. Empreg., qtal 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

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

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

APTO
V. BRASILINA
R$ 265 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 445 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 560 MIL

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

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, despensa, dep. p/ empreg., quintal
c/ churrasq., gar. p/ 4 carros
- REF.: 17.485

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

TÉRREA NOVA
MIRANDÓPOLIS
R$ 880 MIL

Ótima local do bairro, excelente acabto., terreno 7 x 24 mts,
c/ 3 dorm., 2 suítes, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha, lavanderia, garagem p/ 3 carros,
estuda imóvel de menor valor
- REF.: 17.624

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO
R$ 1.150 MIL

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
JD DA SAÚDE
R$ 890 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 1.200 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.600 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

Reformada, vaga, boa localização 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

3 dorm., 2 c/ armários embutidos, 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 completo - REF.: 17.664

Excelente localização da Av.
Bq. da Saúde, ótimo acabto., c/
2 suítes, living, lavabo, cozinha, quintal c/ área gourmet,
garagem p/ 1 carro, ótimo p/
fins residenciais ou comerciais
- REF.: 17.473

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

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

APTO
CHÁCARA INGLESA
R$ 590 MIL
Ótima área útil de 75 m², living
ampliado p/ 3 amb. c/ sacada,
2 dorm., suíte, wc social,
cozinha c/ AE, wc p/ empreg.,
garagem p/ 2 carros, a 15 min,
a pé do Metrô Pça. da Árvore REF.: 17.766

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2
amb. c/ sacada, cozinha c/ AE,
lavanderia, dep. p/ empreg.,
gar. p/ 2 carros, área útil de
94m², ótimo acabnto., lazer
completo - REF.: 17.869

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE
R$ 749 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

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

3 dormitórios c/ AE, suíte,
wc social, living p/ 2 amb.,
lavabo, cozinha c/ AE, garagem sobsolo p/ 5 carros,
construção de 220 m², estuda
permuta c/ imóvel de menor
valor - REF.: 17.668

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

Impecável, const.320 m², c/ 4
suítes c/ AE, sacadas, máster
c/ closet e hidro, living / 3 amb.
c/ lareira, sl. TV, lavabo, coz.
planej, despensa, dep. empreg.,
amplo quintal c/ área gourmet,
gar. p/ 6 carros - REF.: 17.871

APTO
V. BRASILINA
R$ 380 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 595 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 950 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.650 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

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

Vago, ótimo local, c/ 3 dorm.,
wc social, amplo living p/
2 amb., lavabo, coz. c/ AE,
lavanderia, dep. p/ empreg.,
amplo garagem p/ 1 carro,
terreno 4,10 x 23 mts., construção 136m² - REF.: 17.875

Ótimo acabamento, vago, c/
3 dormitórios, sendo 3 suítes,
living p/ 2 amb., cozinha c/
AE, lavanderia, dependências
p/ empregada, garagem p/ 2
carros- REF.: 17.062

APTO
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

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

TERREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 630 MIL

SOBRADO COND.
SOBRADO + EDÍCULA
FECHADO - JD. SAÚDE
BQ DA SAÚDE
R$ 670 MIL
R$ 750 MIL

SOBRADO COM.
FECHADO - SACOMÃ
R$ 395 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 520 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

Sobrado em condomínio fechado localizado na Rua Souza
Coutinho, c/ 2 dormitórios c/
AE, wc social, living, cozinha
planejada, lavanderia, garagem
p/ 1 carro - REF.: 17.484

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

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

Área útil de 97m², c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. planej., dep. p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, depósito individual, lazer - REF.: 17.228

Reformado, ótimo acabto., terreno 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

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

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

Seminovo, acabto. de alto padrão, terreno 10 x 30 mts., constr. 225 m², c/ 3 suítes, living p/ 3
amb., lavabo, escritório, cozinha
conjugada c/ espaço gourmet,
quintal gramado, gar.
p/ 3 carros - REF.: 15.555

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.050 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

TERRENO
V. ÁGUA FUNDA
R$ 1.690 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

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

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 700 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 780 MIL

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

Excelente rua residencial, c/ 3
dorm. c/ AE, suíte, wc social,
sala, lavabo, cozinha c/ AE,
lavanderia, wc p/ empreg.,
quintal c/ chuurasq., garagem
p/ 2 carros - REF.: 17.370

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

A 600 mts. do Metrô Alto do
Ipiranga, c/ 3 dormitórios, 1
suíte c/ AE, wc social, living,
lavabo, cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ empreg., garagem p/
2 carros - REF.: 17.016

Excelente sobrado em condomínio fechado, c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/ 2
amb., lavabo, cozinha planejada, wc p/ empreg., gar. p/
2 carros - REF.: 16.075

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

Ótimo local da Rua João Batista Bonamine, terreno 9 x 21
mts., construção 207 m², c/ 3
dorm. c/ AE, suíte c/ closet, living p/ 2 amb., lavabo, cozinha
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/
3 carros - REF.: 17.138

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

Ótimo local da R. Ribeiro Lacerda, 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

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

Boa localização da Rua Afonso
Aliperti, Zona Mista, ótimo para
diversas finalidades comerciais,
residenciais, ou mesmo industriais, terreno plano, medindo
19,20 x 56 mts., totalizando
1.000m² - REF.: 15.960

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

PÁG.
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06 DE DEZEMBRO DE 2019

•NATAL

Plaza Sul tem Natal com ações de solidariedade e presenteia clientes
Neste Natal, o Plaza Sul Shopping presenteará seus clientes
com uma das tentações gastronômicas mais queridas da época. Quem escolher o local para
suas compras pode participar da
Promoção Gostosura de Natal e
trocar suas notas ﬁscais por um
Chocottone da Casa Bauducco.
A ação ocorrerá entre os dias 5
e 24 de dezembro.
Para participar da promoção basta acumular R$ 350 em
compras nas lojas participantes,
registrar os cupons ﬁscais por
meio do Chega de Fila, aplicativo
gratuito disponível nas plataformas Android e iOS, ou no Balcão

de Troca, no piso 1, próximo à
Camicado. Os clientes podem
trocar até dois brindes por CPF.
O Chocottone Casa Bauducco
vem em embalagem exclusiva,
desenvolvida para a promoção,
ideal para presentear.
A comunicação da campanha, assinada pela Edelman,
traz as cores clássicas do Natal
e tem como personagem principal o bom velhinho, ao lado do
Chocottone da Casa Bauducco.
O objetivo é evidenciar que
nessa época as comidas são
mais gostosas, destacando o
bolo natalino como um item
que não pode faltar durante as

refeições dessa época do ano.
Decoração de Natal
Neste ano, a magia natalina
chega ao Plaza Sul Shopping
como o Jardim Mágico de Natal,
com a reinterpretação de elementos tradicionais do período,
como o Trenó, Papai Noel e suas
renas, desta vez feitos em grandes esculturas de grama.
O Jardim Mágico, instalado
na Praça Central do piso 1, traz
a grande árvore iluminada de
4,5 metros decorada nas cores
vermelha e dourada. Uma casa
na arvore interativa, feita em
palafita e com um escorregador, faz a diversão das crianças.

Neste jardim, animais de pelúcia
animatrônicos interagem com
os visitantes para fotos. O trenó
também está presente em uma
nova versão: todo coberto de
grama para os clientes tirarem
fotos! Para completar o cenário,
um jogo de memória gigante garante ainda mais diversão para
as crianças.
Papai Noel
O bom velhinho está à disposição das crianças para fazer
fotos, das 13h às 21h, na praça
central do piso térreo, até 24 de
dezembro.
Arrecadação de Brinquedos
O Plaza Sul Shopping pro-

move o “Natal do Bem” para
arrecadar e entregar brinquedos para o Instituto Meninos
da São Judas Tadeu, instituição
da região com mais de 70 anos
de atuação no atendimento e
acolhida de crianças e de adolescentes. Entre os dias 14 de
novembro e 18 de dezembro, o
Plaza Sul Shopping terá um ponto de arrecadação de brinquedos localizado no piso terréo,
próximo à Praça Central, e no
G4, na Administração, estimulando a participação de toda a
comunidade. Para doar, basta
deixar nos locais os brinquedos
em bom estado de conservação.

A entrega dos itens acontecerá
no dia 19/12 para as 360 crianças
da instituição Meninos da São
Judas Tadeu. Os colaboradores
do Plaza Sul Shopping promoverão um lanche com os atendidos
pelo Instituto. A ação é parte do
projeto Community Day.
SERVIÇO:
Jardim Mágico de Natal: até
25 de dezembro. Grátis. ; Papai
Noel : até 24 de dezembro, na
Praça Central P0 (térreo) , todos
os dias, das 3h às 21h . Grátis; Arrecadação de Brinquedos “Natal
do Bem”: até 18/12/, Ponto de
arrecadação: P0 -Próximo à
Praça Central

