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Disputado, curso de 
jardinagem gratuito abre 
inscrições em 20 de janeiro

Massas e tortas salgadas são 
destaque em produção 
artesanal feita sob encomenda
Página 6

Mais ruas ganharão novo asfalto
Só na região de Saú-

de, Vila Mariana e Moe-
ma estão previstas 10 
vias para receber nova 
capa asfáltica, sem fa-
lar naquelas que serão 
reparadas pela Sabesp. 
Mas, algumas vias foram 
listadas como “prioritá-
rias”, ou seja, que terão 
as obras realizadas antes. 
A Loefgreen (foto) está 
entre as vias priorizadas 
na listagem da Prefei-
tura, no trecho que vai 
da Ricardo Jafet até a 
Domingos de Moraes. 
A Avenida Prof. Abraão 
de Moraes e trecho da 
Rodovia dos Imigrantes 
no Jabaquara também 
estão l istados como 
prioritários. Página 3

Carnaval da Vila Mariana terá 
Elba, Alceu e Galo da Madrugada

Programa
Bilíngue*

Inglês todos
os dias

Período
integral

Tecnologia em
sala de aula

Valorização
do esporte

Preço
justo

11 4972-7350 | RUA DR. JOÃO BATISTA DE LACERDA, 468 - MOOCA

*Disponível no contraturno.

ÚLTIMOS DIAS DE MATRÍCULAS

QUER GARANTIR UM FUTURO BRILHANTE PARA SEU FILHO?
CONHEÇA A ESCOLA VEREDA, QUE OFERECE:

Agende uma visita em www.escolavereda.com.br ou nos visite durante o horário
de atendimento, de segunda a sexta, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 12h.

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

A expectativa é de que, 
em 2020, o Carnaval Pau-
listano se torne o maior 
do país. Nesse cenário, 
pode-se dizer, a Vila Ma-
riana se tornará um dos 
bairros mais movimenta-
dos do Brasil, já que o Car-
naval de Rua na região do 
Ibirapuera receberá blo-
cos como o Galo da Ma-
drugada,  de Recife (foto), 
considerado “o maior 
do planeta”. Página 2

Foto: Sergio Bernardo/PCR

Feira orgânica: agora 
em novo horário

A Feira Orgânica No-
turna vai mudar de ho-
rário temporariamente 
por causa das chuvas de 
verão. A partir da próxima 
semana, ela vai funcio-
nar de manhã, das 7h às 
13h, no mesmo dia (todas 
as quartas-feiras) e local 
(Av. José Maria Whitaker, 
altura do 1785). A feira 
vende só produtos sem 
uso de agrotóxicos, direto 
dos produtores. Página 4
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•FÉRIAS

Vila Mariana terá Alceu, 
Elba e Galo da Madrugada

Foi-se o tempo em que 
Carnaval era sinônimo de 
cidade vazia, ruas desertas, 
com paulistanos viajando 
para curtir a folia - ou o sos-
sego - fora da capital. Agora, 
são pessoas de outras cida-
des do Estado - e do país - que 
vêm pra cá curtir a folia. 

A expectativa da Prefeitu-
ra é que nesse ano o Carnaval 
paulistano se torne o maior 
do país, com nada menos que 
865 blocos e cordões, em 960 
desfi les, um total 55,5% maior 
que no ano passado, quando  
o total de foliões estimado na 
cidade já foi de 14 milhões de 
pessoas (dois milhões a mais 
que o total de habitantes da 
capital) que movimentaram 
cerca de R$ 2,1 bilhões.

Nesse cenário, a Vila Ma-
riana se destaca como um dos 
bairros mais movimentados 
ao longo de todos os fi ns de 
semana em que há blocos 
de rua - em 2020, a festa se 
estende de 15 de fevereiro 
a 1 de março, ou seja, com 
agenda cheia desde um fim 
de semana antes até o fi m de 
semana seguinte ao Carnaval 
ofi cial, que acontece dia 21 de 
fevereiro, terça.

A maior concentração na 
região da Subprefeitura de 
Vila Mariana será, como em 
anos anteriores, em frente 
ao Ibirapuera, na Avenida 
Pedro Álvares Cabral. Mas 
em outros pontos também 
há intenso movimento, como 
nas Avenidas Helio Pelegrino 
e José Maria Whitaker.

Saúde, Vila Mariana e Mo-

•CARNAVAL

Chegar ao Zoológico de 
carro pode ser um transtorno 
- além do trânsito, os visitan-
tes ainda enfrentam dificul-
dades para estacionar: não 
há local público para parar o 
carro gratuitamente nas re-
dondezas e só resta o estacio-
namento particular do local.

Mas, quem tem acesso ao 
metrô ou mora na região do 
Jabaquara tem uma opção 
bem mais simples e confor-
tável: usar a Orca Zoo, um 
serviço de transporte em van 
especial do Zoológico, com 
preço que já inclui a entrada.

Desde o início de janeiro, 
os passageiros do serviço, 
que é gerenciado pela EMTU/
SP, podem também incluir a 
exposição “Mundo dos Dinos-
sauros”, atração do Parque Zo-
ológico de São Paulo, no paco-
te que dá direito ao transporte 
e visita ao Zoo. O embarque é 
na plataforma A do Terminal 
Metropolitano Jabaquara e 
o desembarque é feito pelo 
portão 2 do Zoológico.

Na exposição é possível 
visualizar um recorte da Mata 
Atlântica habitada por dinos-
sauros robotizados em tama-
nho real, com até 8 metros de 
altura e 25 metros de compri-
mento. Os recursos tecnoló-
gicos da mostra também per-
mitem que os visitantes escu-
tem a respiração e grunhidos 
desses animais pré-históricos.

O transporte pelo serviço 
Orca Zoo é realizado por três 
micro-ônibus com pintura te-
mática e capacidade para levar 
20 pessoas por viagem. A linha 
faz o trajeto em sete minutos 
e circula de segunda-feira a 
domingo, das 9h às 17h.

Os visitantes devem adqui-
rir os ingressos para embarcar 
no Orca Zoo na bilheteria 
instalada na Plataforma A do 
Terminal Jabaquara, em con-
junto com o ingresso único 
“voucher”, do Zoológico de 
São Paulo. O posto funciona 
de segunda-feira a domingo, 
das 8h30 às 15h, e o paga-
mento pode ser realizado em 
dinheiro, cartão de débito 
ou de crédito. A entrada e o 
transporte para crianças de 
até três anos e pessoas com 
defi ciência são gratuitos.

É possível também com-
prar na bilheteria do Terminal 
Jabaquara o “pacote” que in-
clui a passagem de ida e volta 
pela Ponte Orca Zoo mais o in-
gresso para o parque e outras 
atrações da Fundação, como 
o Zoo Safári. Informações adi-
cionais podem ser obtidas no 
site www.zoologico.com.br. 

O Parque Zoológico de 
São Paulo recebe anualmente 
cerca de 1,5 milhão de visitan-
tes que têm a oportunidade 
de conhecer mais de 3 mil 
animais, entre mamíferos, 
aves, répteis, anfíbios e inver-
tebrados.

Vinculada à Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos, 
a Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo (EMTU/SP) é controlada 
pelo Governo de São Paulo.

O Galo da Madrugada, de Pernambuco, estreia em São 
Paulo esse ano. É considerado o maior bloco do mundo

ema também já ficaram fa-
mosas pelos “bloquinhos” 
- tem até opções para crian-
ças ou fãs de jazz. No total, 
a Subprefeitura receberá 43 
blocos. Para se ter uma ideia, 
o vizinho distrito do Jabaqua-
ra terá apenas 5 e na Subpre-
feitura do Ipiranga serão 19, 
no total.  A prefeitura de São 
Paulo já divulgou o roteiro 
de todos eles, divididos por 
subprefeitura.

Galo da Madrugada
Um dos destaques do Car-

naval na Vila Mariana esse 
ano será a participação do 
famoso bloco Galo da Madru-
gada, de Recife, considerado 
“o maior bloco do planeta”, 
que estreia na capital paulista 
com desfi le dia 25 de feverei-
ro, das 9h às 15h na Avenida 
Pedro Álvares Cabral e dis-
persão na Praça Armando 
Sales de Oliveira.

Elba Ramalho estará na 
mesma avenida dia 15 de fe-

vereiro, a partir das 11h, com 
o Bloco Frevo Mulher. Em 
seguida, no mesmo dia, vem 
o Bloco Maluco Beleza, com 
Alceu Valença.

A famosa percussão do 
Monobloco também volta à 
região do Ibirapuera, no dia 
16 de fevereiro, com o Mo-
nobloco, a partir das 13h. O 
Bloco da Preta está marcado 
só para 1 de março, também 
a partir das 13h. 

A avenida ainda receberá 
blocos com pegada serta-
neja/country, como o Bem 
Sertanejo, que se apresenta 
dia 23, às 14h.

Em toda a cidade, aliás, a 
diversidade de estilos marca 
a festa. Os blocos inscritos 
são predominantemente tra-
dicionais: de marchinhas, 
carimbó, forró, toadas, e ran-
cho. Mas haverá participação 
de grupos com estilos como 
soul music, eletrônico, serta-
nejo, hip hop e rock.

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

• 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

As pro� ssionais
 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

Transporte do Jabaquara 
para o Zoo inclui ingresso 
de exposição de dinossauros

Foto: Acervo Prefeitura de Recife
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•URBANISMO

Loefgreen e Abraão de Moraes terão prioridade
em programa de recapeamento da Prefeitura

O programa Asfalto Novo 
da Prefeitura criou uma ex-
pectativa na população de 
ver muitas vias da cidade 
recapeadas, sem buracos ou 
ondulações e melhor sinali-
zadas. Mas, muitos leitores 
apontaram que só foram 
escolhidas vias de maior vi-
sibilidade e não as que efe-
tivamente estava em piores 
condições. Para esse último 
ano de mandato, entretan-
to, a Prefeitura garante que 
haverá melhoria nas condi-
ções de muitas vias - não só 
por conta do programa de 
recapeamento, mas também 
por conta da aceleração do 
tapa-buracos na cidade. 

Em novembro, a Prefei-
tura listou mais de 170 vias 
ou trechos da cidade e 72 
duas são consideradas prio-
ritárias, ou seja, devem ter 
obras iniciadas e concluídas 
mais rapidamente. Vale lem-
brar, entretanto, que o pe-

ríodo das chvuas pode atra-
sar as obras. 

Para acelerar o programa 
de recapeamento, houve 
contratação de operação de 
crédito no valor de R$ 500 
milhões para o fi nanciamen-
to do Programa de Recapea-
mento, que deve resultar na 
recuperação de 3,2 milhões 
de metros quadrados de vias 
públicas até o fi m de 2020.

Na Subprefeitura de Vila 
Mariana, estão na lista de 
prioridades as ruas Topázio 
(entre as ruas do Paraíso e 
Paula Ney); Paula Ney (en-
tre as ruas Dr. João Maia e 
da União), Loefgren (entre a 
Av. Dr. Ricardo Jafet e a Rua 
Domingos de Morais); e Av. 
Prof. Abraão de Morais (en-
tre as ruas General Chagas 
Santos e Dom Bernardo No-
gueira).

Também estão na lista 
as ruas Manoel da Nóbrega 
(entre a Rua Tutóia e a Praça 

Dia do Senhor); Av. Miruna 
(entre a Al. dos Jurupis e a 
Av. dos Bandeirantes); Rua 
Mauricio de Lacerda (entre 
as ruas Massaranduba e Pa-
lermo), Av. Senador Casimi-
ro da Rocha (entre a Av. José 
Maria Whitaker e a Al. das 
Boninas), Rua Dona Brígida 
(entre a Rua da União e a Av. 
Lins de Vasconcelos), Rua 
Baltazar Lisboa (entre as 
ruas Dona Brígida e Limoeiro 
de Anadia)

No Jabaquara, estão na 
lista Av. Benigno Carrera 
(entre a Av. Santa Catarina e 
a Av. Rodrigues Montemor), 
Rua Conde Moreira Lima 
(entre a Rua Juan de La Cruz 
e a Rua Cidade de Bagdá), 
Rua Cidade de Bagdá (entre 
a Rua Conde Moreira Lima e 
Rua Genaro de Carvalho); e 
Rodovia dos Imigrantes (en-
tre a Rua Fagundes Filho e a 
Rua Xavier Paes).

Também está na lista a 

Rua dos Tamoios, já na área 
da Subprefeitura de Santo 
Amaro, entre Washington 
Luís e General Pantaleão Te-
les).

“Parte das obras serão 
feitas no período noturno. 
Peço a paciência e a colabo-
ração da população já que 
aguentar o barulho alguns 
dias é um problema melhor 
do que ter que bloquear di-
versas vias ao longo do dia”, 
comentou, na época da assi-
natura do fi nanciamento, o 
prefeito Bruno Covas.

Concessionárias
Outra preocupação da 

Prefeitura está relacionada à 
comunicação com as conces-
sionárias que realizam obras 
na cidade, como Comgás, 
Eletropaulo, empresas de te-
lecomunicação etc. 

Ainda no início de janeiro, 
A  Sabesp  e  a  Prefeitura as-
sinaram  um  termo  de  coo-
peração  para  dar mais rapi-
dez à execução  de  obras  de  

água  e  esgoto  no  municí-
pio e para aprimorar a  repo-
sição  do asfalto nas vias que 
recebem esses trabalhos. O 
acordo prevê o  aperfeiçoa-
mento  da  recomposição  
do  pavimento de ruas e ave-
nidas e a compatibilização   
do  cronograma  de  obras  
da  Companhia  e  de  outras 
concessionárias  que  execu-
tam serviços em vias da cida-
de, além da própria adminis-
tração municipal.

A  Prefeitura  vai  informar  
à  Sabesp, com seis meses de 
antecedência, a relação  das  
vias  incluídas  no  programa  
de  pavimentação  e reposi-
ção asfáltica. 

A Sabesp, aliás, está tam-
bém recapeando vias na 
região. Só na Vila Mariana, 
estão sendo pavimentados 
pela concessionária 11.928 
m² de vias. A ação visa re-
compor os locais que rece-
beram alguma intervenção 
em seu subsolo, seja galerias 

pluviais, rede de abasteci-
mento de água ou esgotos.
As ruas Aprígio Gonzaga, Pa-
namericana, Samuel Porto, 
Massaranduba, Carneiro da 
Cunha e General Chagas San-
tos estão entre as vias onde 
a Sabesp está recuperando o 
asfalto após obras. 

No ano passado, outras 
nove ruas da Subprefeitura 
Vila Mariana já haviam sido 
recapeadas por meio de uma 
parceria fi rmada no ano pas-
sado entre a Sabesp e a Se-
cretaria Municipal das Sub-
prefeituras, totalizando mais 
de 67 mil m² de vias. Entre 
elas, Padre Machado, Três 
de Maio, Neto de Araújo e a 
própria Rua Vergueiro, entre 
as ruas Dona Inácia Uchôa e 
Conceição Veloso.

A Prefeitura ainda garante 
que o novo programa de re-
capeamento será feito com 
asfalto de melhor qualidade 
e cuidados durante sua apli-
cação.

vv

TOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
SEBO DO JOÃO BAURU

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

Av. Senador Casemiro da Rocha está na lista de vias a serem recapeadas em 2020
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Casas de repouso

Saúde e Estética

A Escola Municipal de Jar-
dinagem oferece várias op-
ções de horário e, consequen-
temente, várias turmas do 
Curso de Jardinagem gratuito 
oferecido todos os semestres, 
com 50 vagas por turma. Mas, 
a procura é tão grande que, 
muitas vezes, há lista de es-
pera. E quem faltar à primeira 
aula será automaticamente 
desligado, para que aqueles 
que aguardam por vaga na 
lista de espera possam ser 
chamados.

As inscrições para as novas 
turmas começam no dia 20 e 
devem ser feitas exclusiva-
mente pelo site da EMJ, nos 
horários estipulados. Vale 
ainda destacar que o curso 
é pré-requisito para outros 
oferecidos na escola, como o 
de Recursos Paisagísticos ou 
o de Arborização. 

Aberto a munícipes em 
geral e funcionários públicos 

municipais, o curso ensina 
técnicas de jardinagem e cui-
dados com as plantas, sempre 
com uma visão ecológica e 
sustentável, despertando o 
olhar responsável de cada um 
na conservação do meio am-
biente e contribuindo para a 
qualifi cação das áreas verdes. 

São abordados temas 
como meio ambiente; botâni-
ca;  estudo do solo; composto 
orgânico; sementeiras; multi-
plicação vegetativa; árvores 
frutíferas; plantas de interior; 
plantas medicinais; poda; 
evolução dos jardins e outros.

A Escola
A Escola Municipal de Jar-

dinagem (EMJ) foi criada 
em 1975, com o objetivo de 
capacitar os jardineiros da Pre-
feitura, contribuindo para a 
qualifi cação das áreas verdes 
da cidade. Ao longo do tempo 
passou a oferecer cursos ao 
público em geral, com temas 

relacionados à jardinagem, 
paisagismo e meio ambiente. 
Foi incorporada em 2009 à 
Universidade Aberta do Meio 
Ambiente e Cultura de Paz – 
UMAPAZ, atual Coordenação 
de Educação Ambiental e 
Cultura de Paz.

A EMJ oferece cursos re-
gulares de Jardinagem, Re-
cursos Paisagísticos, Hortas, 
Orquídeas, Sementes, Cactos 
e Suculentas, Arborização, Ar-
quitetura da Paisagem, entre 
outros, além de atividades de 
curta duração como palestras, 
oficinas, vivências, trilhas e 
minicursos. Conta, ainda, com 
o Programa de Atendimento 
às Plantas – PAP.

 As inscrições   serão online 
e abertas nas datas especifi -
cadas para cada turma pro-
gramada, a partir das 10h do 
dia 20. Acesse: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/meio_ambiente/

umapaz/escola_municipal_
de_jardinagem/cursos/index.
php?p=41 .

O inscrito receberá via 
e-mail a confi rmação da ma-
trícula, onde constará o  o 
número da turma e o período 
de realização do curso. Ao 
final do curso, receberá o 
Certificado de Participação 
o aluno que obtiver 75% de 
frequência. O aluno poderá 
ter até seis faltas.

Os cursos acontecem das 
9h às 12h (manhã) ou das 
13h30 às 16h30, em 24 aulas 
(72h) distribuídas em aulas 
teóricas e demonstrativas, 
ministradas por equipe téc-
nica multidisciplinar. Opções 
de turmas: segundas, quartas 
e sextas-feiras

Em caso de dúvida, ligar 
para a Secretaria de Cursos, de 
segunda a sexta-feira, das 9h 
às 12h e das 13h às 16h, através 
do telefone: 11 5908-3800.

Inscrições para novas turmas de curso 
de jardinagem gratuito abrem dia 20

•MEIO AMBIENTE

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

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

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

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

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)

Odontologia Psicologia

PADRÃO EM    
GERIATRIA

 Enfermagem 24 horas

 Médico 1x por semana

 Fisioterapia opcional

 Excelente padrão de higiene

 Alimentação balanceada por nutricionista

 Enfermeira padrão

 Atividades em Grupo

ADONAI

Rua Onze de Fevereiro, 36
Cidade Vargas - Jabaquara
casaderepousoadonai.com.br

Informações:
5588-4926

HOSPEDAGEM DEFINITIVA OU PROVISÓRIA

Dr. Daniel de Souza Oliveira - CRM 171494
(Casa de Repouso Adonai - Registrada no CRM)

Terapia Alternativa

INSCREVA-SE 
PARA PRÓXIMAS 

TURMAS

Para anunciar
no jornal 

São Paulo Zona Sul
Online e Impresso

Ligue:
5072-2020

WhatsApp
9 8216-2837

NÃO PERCA!!!
ANIVERSÁRIO DE 1 ANO

18

VENHA COMEMORAR COM A GENTE!

JAN
2020

Das 9h 
até 14h

OPORTUNIDADE
ESCOLA na 

Vila Mariana 
vende:

- Carteiras - Mesas

- Bancos - Estantes

- Material de Fanfarra

- Material Esportivo

- Tatames

Informações: 5549-8188

A Feira Orgânica Noturna 
vai mudar de horário tempora-
riamente por causa das chuvas 
de verão que têm atingido a ci-
dade nos fi nais de tarde. Desde 
que foi inaugurada, ao fi nal de 
2018, a feira acontecia das 17h 
às 21h. Mas a partir da próxi-
ma semana, ela vai funcionar 
de manhã, das 7h às 13h, no 
mesmo dia (todas as quartas-
-feiras) e local (Av. José Maria 
Whitaker, altura do 1785). 

Segundo a Subprefeitura, a 
decisão foi tomada por conta 
das fortes chuvas que atingem 
a região aos fi nais de tarde, 
nessa época do ano. 

A feira
Cerca de 20 expositores 

participam da de Feira Orgâ-
nica na área livre da Avenida 
José Maria Whitaker, onde já 
são promovidas feiras livres 
tradicionais às terças, às sex-
tas e aos sábados.

Entre os produtos ven-
didos, todos resultantes do 
plantio sem uso de agrotóxi-
cos e que chegam ao local vin-
dos diretamente de peuqnos 
produtores, costuma haver 

uma boa diversidade: caquis, 
avocados, morangos, amei-
xas, bananas, maçãs eram 
algumas das frutas. 

Entre os legumes, des-
taque para jilós, beringelas, 
batatas, cebolas de diferentes 
tipos, mandiocas, mandioqui-
nha, cenoura, batata doce… 
E, mesmo com as recentes 
chuvas, havia boa diversida-
de de verduras, como rúcula, 
alface, escarola, espinafre… 
Tudo sem agrotóxicos, dire-
tamente do produtor. Ovos 
de galinhas criadas soltas e 
alimentadas sem agrotóxicos 
também têm um estande.

A feira ainda se diferencia 
por oferecer alguns produtos 
como potes de temperos, mo-
lhos artesanais vendidos pron-
tos, PANCs (Plantas Alimen-
tícias Não Convencionais), 
farinhas produzidas também 
sem agrotóxicos, própolis e 
outros fi toterápicos, itens de 
limpeza biodegradáveis etc.

Eventualmente, são pro-
movidos eventos, também, 
como rodas de conversa, 
festas típicas etc.

Feira de orgânicos 
muda de horário
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•CULTURA

Aniversário de São Paulo terá “cortejo modernista”, 
mas há pouca programação na zona sul

O dia que não queríamos 

que chegasse... chegou.

Hoje, novos caminhos se abrem e novas 

histórias começarão a serem traçadas...

Uma história de 49 anos está se encerrando. 

Foi a concretização de um sonho, graças à 

confiança e credibilidade depositada em 

nossa equipe pelas famílias, alunos, profes-

sores, funcionários e parceiros que conosco 

estiveram durante todo esse tempo.

Esperamos ter sido uma escola verda-

deiramente plural, onde o ser humano de 

qualquer raça ou classe social foi acolhido 

igualitariamente.

Aprendemos, ensinamos, fizemos amigos, 

vivemos momentos alegres....

Cumprimos nossa missão. Agradecemos a todos

Maria Cristina Maraccini Rabechini

Colégio Anglo-Brasileiro

O dia que não queríamos 

O dia que não queríamos 

Apesar de a Vila Mariana 
ter abrigado boa parte dos 
encontros modernistas na 
década de 1920, 100 anos 
atrás, o bairro praticamen-
te não terá comemorações 
do aniversário da capital in-
cluídas na programação da 
Prefeitura. Vale relembrar 
que o bairro abriga a Casa/
Parque Modernista e já teve 
encontros dos artistas mo-
dernistas também na antiga 
residência chamada de Vil-
la Kyriall, já demolida e que 
fi cava na Rua Domingos de 
Morais.

Mas, a metrópole com-
pletará 466 anos no dia 25 
de janeiro, sábado próximo 
e, terá sua festa em outros 
pontos da cidade. Entre 
as atrações estão shows 
com Elba Ramalho, Ney 
Matogrosso, Emicida e De-
mônios da Garoa, além do 
Grande Cortejo Modernista, 
que passará por diversas 
ruas do centro da capital.

Segundo a prefeitura, se-
rão mais de 300 atividades 
distribuídas em 150 pontos 
nas ruas e em equipamentos 
culturais. Haverá atividades 
como cinema, dança, tea-
tro, circo, shows, debates e 
roteiros de memória, além 
de programação para o pú-
blico infantil. O destaque na 
região central será o Gran-
de Cortejo Modernista, que 
sairá do Pátio do Colégio, às 
14h, passando por lugares de 
memória e pontos históricos 
estabelecidos no Largo São 
Bento, Rua Libero Badaró, 
Avenida São João, Viaduto 
do Chá, Praça Ramos de Aze-
vedo, Largo do Paissandu e 
Praça da República.

Elba Ramalho com Bixiga 
70, Karol Conka, Rashid, Ney 
Matogrosso, Skank, Demô-
nios da Garoa e a bateria da 
escola de samba Vai-Vai par-
ticiparão da apresentação 
itinerante no centro da ca-
pital. A Orquestra Sinfônica 

Municipal, o Coro Lírico, o 
Balé da Cidade de São Paulo 
e o Coral Indígena Guarani 
Amba Vera também inte-
gram a atração.

Outras regiões
A capital também conta-

rá com atrações espalhadas 
pelas demais regiões da ca-
pital. 

Na zona sul, a partir das 
18h, a programação começa 
com a Equipe Black Mad. Às 
20h, será a vez de Rodrigui-
nho, ex-vocalista do grupo 
Travessos, que apresenta a 
turnê 30 anos, 30 sucessos. 
Quem encerra as apresenta-
ções neste local será o grupo 
de samba Art Popular, às 21h.

Na zona leste, Emicida se 
apresenta no Palco Praça 
Brasil.

Na zona norte, o tradicio-
nal grupo de forró Falaman-
sa se apresenta às 19h. Na 
sequência, sobe ao palco o 
grupo de forró Rastapé. Ou-
tro espaço que recebe pro-

gramação neste dia é o Cen-
tro Cultural da Juventude, 
com um grande encontro 
de talentos da nova geração 
do rap como Drik Barbosa, 
Kamau e Rashid.

Na zona oeste, a progra-
mação terá início às 14h com 
o grupo Samba Rock San-

to Amaro. Na sequência, às 
15h20, o grupo Eu Soul Sam-
barock relembra os bailes 
das periferias de São Paulo 
desde a década de 60. Às 
16h, a banda Sandália de Pra-
ta apresenta seu novo disco, 
“Maloqueiro e Elegante”. 
O encerramento fi ca com a 

cantora Paula Lima, às 18h. 
Já no Centro Cultural Ten-
dal da Lapa, às 19h, o cantor 
Marcelo Jeneci apresenta 
seu novo disco, Guaia.

No site jornalzonasul.
com.br, é possível encontrar 
o link para a programação 
completa.

Casa Modernista, na Rua Santa Cruz, 325, não te programação prevista
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•GASTRONOMIA

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais

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

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

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

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

S.PAULO ZONA SUL
  A Diretoria Executiva da Associação de Pais e mestres da E.E. 
Salvador Moya, localizada à Rua Itaiara, 51, Cidade Vargas, São 
Paulo, Capital, torna pública abertura de Processo de Licitação 
para administração dos serviços de sua cantina escolar e faz saber 
aos interessados que as instruções deverão ser retiradas no en-
dereço acima nos dias 13/01/2020 à 17/01/2020 do corrente ano, 
das 12:00 às 18:00 h, mediante o pagamento da taxa de R$50,00 
(cinquenta reais) a ser paga no próprio local (sem direito a devolu-
ção). As propostas deverão ser entregues pelos proponentes em 
envelopes lacrados, no mesmo local, até 17/01/2020 às 18:00 h, 
impreterivelmente.
Prequalificação dos candidatos 20/01/2020; Pedido de Recurso: 21 
e 22/01/2020 até as 18 h; Julgamento dos pedidos de Recurso: ás 
19:00 h do dia 23/01/2020, com publicação dos resultados a seguir. 
A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada em 
sessão pública, no dia 27/01/2020, ás 16:00 h, nas dependências 
da escola.
A Associação de Pais e Mestres E. E. Salvador Moya, se reserva 
o direito de escolher a proposta que considerar mais convincente 
ou de recusar todas, caso não satisfaçam às expectativas da U.E.

A empresa HISTEC COMERCIAL EIRELI com inscrição es-

tadual 114.989.223.116 e CNPJ 02.293.079/0001-11, estabe-

lecida Avenida do Cursino, 762-Saúde-São Paulo/SP-CEP: 

04132-000, vem informar que foi extraviada uma impresso-

ra BEMATECH , modelo MP-2100 TH FI, versão 01.00.01, 

Classe ECF-FI, fabricação BE050869200100027038, con-

forme Declaração de Perda/Extravio registrado no 16º Dis-

trito Policial – Vila Clementino dia 30/12/2019, e não se re-

sponsabiliza por ato de terceiros.

•TURISMO

Famiglia Parmesano faz 
sucesso com  massas frescas e 
tortas salgadas sob encomenda

Será mesmo que essa vida 
corrida, a difi culdade de pla-
nejamento e a conciliação en-
tre casa e trabalho precisam 
resultar em alimentação de 
má qualidade, com soluções 
que prejudicam nossa saúde?  
E aquela preguiça de cozinhar 
aos fi nais de semana, quando 
precisamos também encon-
trar um tempinho pro lazer, 
pra curtir a família? Tem saí-
da? Foi pensando nisso que 
surgiu a Famiglia Parmesano, 
empresa que prepara artesa-
nalmente massas, molhos, 
quiches e empadões.

Todas as receitas e produ-
tos são preparados de forma 
artesanal para não perder 
aquele tempero bem caseiro 
e que resulta do uso de pro-
dutos naturais, de qualidade, 
aliados às receitas que passa-
ram de geração em geração. 

Ao mesmo tempo, esse ca-
pricho que remete à culinária 
italiana é adaptado à corre-
ria paulistana e às melhores 
técnicas de congelamento. 
Frescos e recém produzidos, 
os pratos são armazenados 
em embalagens práticas e que 
vão diretamente ao forno ou 
ao microondas. Basta aquecer 

e pronto! Tudo sem 
os conservantes e 
itens químicos usa-
dos pela indústria 
alimentícia.

As receitas
O cliente pode 

optar em comprar 
massas prontas de-
liciosas como ca-
nelone de quatro 
queijos, conchiglio-
ne de gorgonzola, 
ravióli  de carne, 
rondeli de presunto 
e mozarela, nhoque 
de batata, nhoque de abó-
bora, nhoque de ricota com 
espinafre, nhoque de batata 
recheado com mozarela entre 
outras opções.

Outra opção são as tortas 
salgadas como a quiche de 
alho-poró, empadão de palmi-
to, torta integral de brócolis 
com calabresa entre outras op-
ções, com massas bem saboro-
sa, daquelas que derretem na 
boca, e super recheadas. Nada 
mais simples para um jantar de 
fi m de semana, acompanhado 
ou não de uma bela salada!
Quem preferir, pode também 
encomendar as massas com 
molho, como canelone de 

quatro queijos ao 
molho vermelho, la-
sanha de presunto e 
mozarela ao molho 
branco, rondeli de ri-
cota com espinafre ao 
molho de nata entre 
outras opções, que 
são preparadas de for-
ma prática e rápida.

A Famigl ia Par-

mesano ainda trabalha com 
várias outras receitas e op-
ções customizadas, conforme 
necessidade e pedidos dos 
clientes e também seguindo 
a sazonalidade dos produtos, 
garantindo sempre frescor e 
qualidade aos pratos. O ideal 
é conferir sempre o cardápio 
e acompanhar as novidades.

Todas as massas podem 
ser tradicional (farinha de tri-
go branca), verde (espinafre) 
ou integral, favor informar no 
pedido a sua preferência.

Os produtos são entregues 
em horário comercial. Quem 
fizer os pedidos de quinta a 
domingo, recebe as encomen-
das na quarta. Já os pedidos 
feitos de segunda a quarta 
são entregues no sábado. 

As encomendas e pedidos 
de mais informações podem 
ser feitos via WhatsApp 011 
99753-9710. Siga também a 
página no Facebook (face-
book.com/famigliaparmesa-
no) e no Instagram (@fami-
gliaparmesano) pra conferir  
as delícias em produção.

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

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

15 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2020 (AOS SÁBADOS)

14 DE MARÇO DE 2020
MARIA FUMAÇA C/ HOLAMBRA

O trajeto de Campinas (estação de Anhumas) até Jaguariúna 
é feito em 1h50 na estação de Jaguariúna tempo para visita ao 
Museu Ferroviário, compras de artesanato e em seguida segui-
remos para almoço em Holambra, com tempo livre para visita 
ao Garden Center. Inclui ônibus executivo, lanche de bordo, 

almoço  em Holambra e ingressos para Maria Fumaça 
Valor: R$ 249,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 125,00

21 DE MARÇO DE 2020
CUNHA COM LAVANDÁRIO

Inclui: Ônibus executivo, lanche de bordo, almoço. Visita 
atelier de artesanato e vista ao lavandário.

Valor: R$ 249,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 125,00

Edital de Licitação para Administração 
dos Serviços de Cantina Escolar

A Diretoria Executiva da Associação de Pais e mestres da E.E. 
Salvador Moya, localizada à Rua Itaiara, 51, Cidade Vargas, São 
Paulo, Capital, torna pública abertura de Processo de Licitação para 
administração dos serviços de sua cantina escolar e faz saber aos 
interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço 
acima nos dias 13/01/2020 a 17/01/2020 do corrente ano, das 12h00 
às 18h00, mediante o pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) a ser paga no próprio local (sem direito à devolução).

As propostas deverão ser entregues pelos proponentes em 
envelopes lacrados, no mesmo local, até 17/01/2020 às 18h00, 
impreterivelmente.

- Pré-qualifi cação dos candidatos: 20/01/2020; 
- Pedido de Recurso: 21 e 22/01/2020 até as 18h; 
- Julgamento dos pedidos de Recurso: às 19h00 do dia 23/01/2020, 

com publicação dos resultados a seguir.
A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada 

em sessão pública, no dia 27/01/2020, ás 16:00 h, nas dependências 
da escola.

A Associação de Pais e Mestres E. E. Salvador Moya, se reserva 
o direito de escolher a proposta que considerar mais convin-
cente ou de recusar todas, caso não satisfaçam 
às expectativas da U.E.



17 DE JANEIRO DE 2020 PÁG. 07

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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 

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.430 MIL

Construção 400m², c/ 5 dorm. c/ 
AE, 3 suítes, 1 máster c/ closet 
e hidro, liv. 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. GUMERCINDO

R$ 539 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

APTO
V. BRASILINA 
R$ 380 MIL

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

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

prédio de apenas 10 anos c/ 
lazer completo - REF.: 17.636

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
Excelente localização, c/ 3 

dorm., 2 suítes, wc social, li-
ving, sl. jantar, lavabo, cozinha, 

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

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

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
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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.600 MIL

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 595 MIL
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., cons-
trução 136m² - REF.: 17.875

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Terreno 240 m², construção 

140 m², c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, amplo 

quintal, jardim, garagem p/ 4 
carros, ótimo local do bairro - 

REF.: 17.139

TÉRREA 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
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$ 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

(3) CASAS
SAÚDE

R$ 700 MIL
Rua Gen. Chagas Santos, ótimo 
p/ moradia, renda ou fins comer-
ciais, 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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

SOBRADO
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, lavande-
ria, wc p/ empreg., garagem p/ 

2 carros - REF.: 17.016

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

APTO
V. BRASILINA
R$ 265 MIL

Excelente oferta, c/ 3 dormitó-
rios c/ AE, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, lavan-

deria, garagem p/ 1 carro, 
prédio de apenas 10 anos c/ 

lazer completo - 
REF.: 17.750

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
A 900 mts. do Metrô A. do 
Ipiranga, terreno 7,50 x 30m, 
construção 257m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte liv. p/ 2 amb., escri-
tório, lav, copa, coz. c/ AE, dep/ 
p/ emp., amplo salão p/ festa, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.849

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 1.150 MIL
Ótimo local da Rua João Ba-

tista Bonamine, terreno 9 x 21 
mts., construção 207 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte c/ closet, li-
ving p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 

3 carros - REF.: 17.138

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo localização da Rua Frei 
Rolim, terreno 210m², constru-
ção 160m², c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ hidro, liv. p/ 2 amb., sl. 
TV, lavabo, coz. c/ AE, despen-
sa, dep. p/ emp., qtal c/ churr., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 17.270

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ hidro, sl. Estar, sl. 

Jantar, sl. Visita, lav, coz. c/
 AE, dep. p/ emp., jardim, gar. p/ 
2 carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 17.357

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

Excelente AU = 302m², 
impecável, 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 

SOBRADO
JD. STA. CRUZ

R$ 380 MIL
Ótima oferta, abaixo da ava-
liação, c/ 4 dorm., suíte, wc 
social, living, lavabo, coz. 

c/ AE, garagem p/ 2 carros, 
ótimo local do bairro, em rua 
particular, próx. a UNIP - An-

chieta - REF.: 17.882

SOBRADO COM./RES. 
RUA STA. CRUZ

R$ 650 MIL
Ótimo local da R. Sta. Cruz, 
próx. ao Hospital Sta. Cruz, 

terreno 4 x 29 mts. c/ 2 dorm. 
c/ AE, wc social, living p/ 2 
amb., coz., despensa, qto. e 

wc p/ empreg., gar. p/ 1 carro 
- REF.: 17.912

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

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

carro - REF.: 16.239

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização do bair-
ro, terreno 8 x 26 = 208m², 

construção de 152m², vago, c/ 
3 dorm., 2 wc social, lavabo, 
cozinha, lavanderia, fundos c/ 
amplo salão, gar. p/ 3 carros - 

REF.: 17.209

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
A 850 mts, do Metrô A. do Ipi-
ranga, terreno plano c/ 7,50 x 28 
mts., constr. 128m², c/ 3 dorm., 
wc social, liv, sl. de jantar, lav, 
copa, coz. c/ AE, despensa, de-
pósito, dep. p/ empre., quintal, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 17.914

SOBRADO COND. 
FECHADO - JD. SAÚDE

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

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

carros - REF.: 16.075

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do bairro, 

na Rua Diogo Freire, terreno 
plano medindo 10 x 30 mts., 
totalizando 300m², ótimo para 
moradia, ou para fins comer-

ciais, local funciona restaurante 
- REF: 17.763

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

A 650 mts. do Metrô V. Mariana, 
reformado, impecável, área útil 
de 70 m², c/ 2 dorm. c/ AE, wc 
social, living p/ 2 amb. c/ saca-
da, cozinha c/ AE wc p/ empr., 

garagem p/ 2 carros, cond. 
R$ 650,00 - REF.: 17.212

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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, liv. p/ 2 amb. c/ saca-
da, cozinha c/ AE, wc p/ emp., 

gar. p/ 2 carros, área útil de 
92 m², ótimo acabamento., 

lazer completo - REF.: 17.913

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

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 209m², construção 
203m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb., escritó-
rio, lavado, copa e cozinha c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 4 
carros, jardim - REF.: 16.866

SOBRADO C/ PISCINA 
JD. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 

c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lav, coz. planej., escritório, 

área gourmet c/ churr. e forno 
á lenha, piscina, saúde, gar. p/ 

3 carros - REF.: 15.963

APTO
KLABIN

R$ 1.290 MIL
Excelente área útil de 174 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte máster 
c/ closet, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 15.746

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 1.290 MIL
Terreno 10 x 22,50 mts., cons-
trução 250 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. p/ 
empregada, quintal, garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 17.928

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
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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

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

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 

localizado. 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

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 - 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

apto  CoBERtURa  
mEtRô  R$ 900 mil 

Metrô Conceição, ótimo apto, 
3 dormitórios, suíte, amplo 

living, cozinha com armários, 
churrasqueira e garagem. Pró-
ximo ao comércio, excelente 
localização!.  REF:12-3836

ExCElEntE SoBRado 
ComERCial pRox. 
mEtRô R$ 800 mil

Vila Guarani, para residência 
ou comercio, 3 dormitorios, 2 
salas, 2 banheiros, cozinha, 

garagem, quintal. Ótimo inves-
timento.  REF.: 12-3837

apto JaBaQUaRa R$ 375 mil
Cidade Vargas, 2 dormitórios 
com armários, sala 2 ambien-
tes com sacada, cozinha com 

armários, lavanderia e vaga de 
garagem. Lazer completo, 60 
m2 úteis, pronto para mudar, 

VAGO. REF.: 12-3818

SoBRado
mEtRo JaBaQUaRa

R$ 415 mil
2 dormitórios, ótima sala, 

cozinha com armários,
quintal amplo, lavanderia e 

garagem. Ótima oportunidade 
REF.: 09-3811

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  

classificadosclassificados

COMUNICADO DE EXTRAVIO EQUIPAMENTOS

A empresa COIN & CIA LTDA, CNPJ 53.226.775/0001-46, 

I.E. 110.986.744.110, comunica que foram extraviadas 

duas impressoras fiscal, tipo ECF-IF, marca Eagle, 

modelo Printer-2000 II ECF-IF, de fabricação 

4608010603103, e tipo ECF-IF, marca ZPM, 

modelo ZPM/1 FIT Logger, de fabricação  ZP-040712991, 

conforme  B.O.  no 126/2020 do 2º DP do Bom Retiro.

jornal são paulo
zona sul 5072-2020

ToQuE jÁ!!!

Fone: 5072-9636 / Whatapp: 99132-1189 

Teclado, Violão, e outros.
Fácil e rápido. Também 3a idade. soBrado 

Vl clEMEnTino
50M METrÔ HospiTal 

são paulo
106M²  r$ 980 Mil

3 dorm, 1 c/terraço;
2 salas; WC;  cozinha;

lavanderia c/ WC; pequeno
quintal; DE; 2 vagas.

Tratar 97123-3206

apTo
METrÔ concEiÇão 

100M2 

oporTunidadE
2 dorms, sala, coz, WC,

AS c/ WC, 2 vagas.
fones: 5583-1654

5584-5050
99929-5377

creci: 19183

iMÓVEisiMÓVEis
VEndas

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 verda-
deiro 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.S.

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL 
SOLUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito. Este Santo é 
invocado nos negócios que demandam. Pronta solução e cuja invocação é tardia. Oração: 
Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor 
Jesus Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, 
vós que sois o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo dos desesperados, vós que sois o 
Santo das causas urgentes, proteja-me, ajuda-me, dai me força, coragem e serenidade. 
Atenda meu pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a minha família, atenda ao 
meu pedido com urgencia. Devolva a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato 
pelo resto da vidada e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai 
Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  J.V.
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Barroca Zona Sul vai abrir desfi le do Grupo Especial no Sambódromo
•CARNAVAL

Os tradicionais desfi les das 
escolas de samba de São Paulo, 
organizados e administrados 
pela Liga SP, acontecem entre 
os dias 21 e 24 de fevereiro. Em 
junho de 2019, a Liga SP reali-
zou um sorteio para definir a 
ordem dos desfi les.

A Barroca Zona Sul, vice-
-campeã do Acesso 1, abre a 
noite de sexta-feira. Já a noite 
de sábado será aberta pela Pé-
rola Negra, campeã do Acesso 
1. A Mancha Verde, como atual 
campeã do Grupo Especial, 
teve o direito de escolher sua 
posição e optou por ser a quar-
ta escola da sexta-feira. 

Barroca Zona Sul
A tradicional escola de sam-

bA Barroca Zona Sul sagrou-se 
vice-campeã do Grupo de Aces-
so, no Carnaval 2019, e no ano 

que vem vai desfi lar novamente 
na elite do samba paulistano.

Com o enredo “Okê Arô”, 
a escola superou tradicionais 
e fortes nomes como Camisa 
Verde e Branco e Nenê de Vila 
Matilde, rebaixadas no ano 
passado. E ainda assim teve 
um ótimo desempenho e fi cou 
apenas dois décimos atrás da 
campeã Pérola Negra.

Já outra tradicionalíssima 
agremiação foi rebaixada do 
Grupo Especial e entrará no 
sambódromo pelo Grupo de 
Acesso em 2020 – a Vai Vai, 
maior detentora de títulos do 
carnaval paulistano.

Terceira escola a cruzar o 
Sambódromo do Anhembi no 
domingo (03), a Barroca Zona 
Sul apresentou o enredo “Okê 
Arô”, desenvolvido pelos car-

navalescos Carlos Pereira, Fer-
nando Dias e Rogério Monteiro.

A tradicional agremiação 
verde e rosa fez uma reverên-
cia a Oxóssi, o termo signifi ca 
“Salve o grande caçador”, e é 
saudação ao Orixá.

Por coincidência, a campeã 
do Grupo Especial em 2019, 
Mancha Verde, também fez 
referência à cultura afro com o 
tema  “Óxala, salve a princesa! 
A saga de uma guerreira negra” 
teve como ponto de partida a 
história de uma princesa africa-
na que luta pelo direito dos ne-
gros e das mulheres. Da mesma 
forma, a vencedora do Grupo de 
Acesso, Pérola Negra, igualmen-
te focou seu enredo nas origens 
Afro: “Da majestosa África, 
tu és negra mulher guerreira 
a verdadeira Pérola Negra”.

Confi ra a programação do-
desfi le do Grupo Especial:

- Sexta-feira 21/02: 23h15 – 
BARROCA ZONA SUL; 00h25 
– TOM MAIOR;  01h35 – DRA-
GÕES DA REAL; 02h45 – MAN-
CHA VERDE; 03h55 – ACADÊ-

MICOS DO TATUAPÉ; 05h05 
– IMPÉRIO DE CASA VERDE; 
06h15 – X-9 PAULISTANA; 

- Sábado 22/02; 22h30 – PÉ-
ROLA NEGRA; 23h20 – COLO-
RADO DO BRÁS; 0h30 – GAVI-
ÕES DA FIEL; 1h40 – MOCIDA-

DE ALEGRE; 2h50 – ÁGUIA DE 
OURO; 4h00 – VILA MARIA; 
5h10 – ROSAS DE OURO

Camisa Verde e Vai Vai desfi -
lam na madrugada de domingo 
(por volta de 3h da segunda, 
24), pelo Grupo Especial 


