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Celebre o Dia dos Pais ao som 
de jazz e saboreando pizzas 
napolitanas, drinks, vinhos...
Página 4 Página 4

Em dúvida sobre o presente para 
o Dia dos Pais? Veja dezenas de 
sugestões do Shopping VM

Museu do Ipiranga abre em um mês
Um dos principais es-

paços museológicos do 
país, o Museu do Ipiranga 
está fechado desde 2013. 
Mas, agora falta pouco 
mais de um mês para sua 
reabertura, em 7 de setem-
bro, data em que o país 
celebra o bicentenário da 
Independência. O público 
vai encontrar um museu 
não apenas reformado 
e seguro, como também 
um ponto cultural moder-
no, interativo, acessível e 
valorizando detalhes da 
história do país com ex-
posições permanentes e 
temporárias. Também o 
jardim francês em fren-
te ao edifício monumen-
to está em recuperação, 
assim como o Parque da 
Independência. P����� 2

Prefeitura tem acesso a informações 
sobre negociações imobiliárias

A Prefeitura passa a ter 

acesso aos dados de nego-

ciações de imóveis na capi-

tal. O objetivo é conhecer 

a a valoração de um bairro  

– por meio de indicadores 

como “quantidade” e “loca-

lização” - para implementar 

políticas públicas específi-

cas para a realidade atual 

de cada região. P����� 3
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Parque do Ibirapuera comemora 
68 anos com programação especial

Diferentes opções de 

cultura e lazer estão na 

programação de agosto do 

Ibirapuera. Haverá apresen-

tações da Orquestra Pop 

Arte Viva e Cat Dealers para 

um espetáculo que mistura 

música erudita e eletrôni-

ca; Música no Parque com 

Coro Juvenil Heliópolis do 

Instituto Baccarelli; festival 

de música nacional “eFes-

tival”, ativações no MAM, 

abertura de vendas para a 

Arena Brasileira, programa-

ção do Planetário Ibirapue-

ra e muito mais. P����� 2
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Foto: Perspectiva/Divulgação Museu Ipiranga

Jornal
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•TURISMO E LAZER

Museu do Ipiranga: quase tudo pronto
para reabertura em 7 de Setembro

Falta muito pouco. Está 
prevista para 7 de setembro, 
ou seja, daqui a apenas um 
mês, a reabertura do Museu 
do Ipiranga. Não por acaso, a 
data escolhida marca também 
a celebração do bicentenário 
da Independência. 

Fechado desde 2013, ou 
seja, quase uma década, o Mu-
seu precisou ser totalmente 
reformado e adaptado. E isso 
permitiu não apenas que fos-
sem resolvidos os problemas 
estruturais, que colocavam 
em risco a segurança de fun-
cionários e visitantes. Paralela-
mente, um dos mais importan-
tes espaços culturais e históri-
cos do país foi modernizado, 
ganhou em acessibilidade e 
interatividade, com recursos 
modernos e modificação da 
planta do edifício sede. 

Vale ainda destacar que, 
embora a obra principal ocor-
ra em âmbito estadual e tam-
bém com recursos federais, a 
Prefeitura vem trabalhando 
no entorno, no Parque da 
Independência e suas obras. 

Acolhimento
Uma das novidades é o 

espaço de acolhimento. Para 
criar a nova área, foi feita uma 
grande escavação na região 
da Esplanada, que retirou 35 
mil metros cúbicos de terra: 
um número equivalente à 
capacidade de dois mil ca-
minhões. Segundo Eduardo 
Ferroni, da H+F Arquitetos, 
responsável pelo projeto da 
obra, para que o lugar não 
perdesse a característica de 
ter sido erguido a partir do 
subsolo, utilizou-se concreto 
pigmentado com óxido de fer-
ro para recobrir toda a área. O 
material escolhido reproduz 
uma tonalidade próxima à 
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da terra removida do local. 
Trata-se, portanto, de uma 
homenagem. 

Outro novo ambiente é 
chamado de Edifício Amplia-
ção. Ali, fi carão as bilheterias, 
café, loja, auditório, área do 
educativo e sala de exposi-
ções temporárias.

As obras de ampliação e 
restauro também garantiram 
mais salas expositivas e áreas 
novas. Um dos novos espaços 
é o auditório com capacida-
de para 200 pessoas, que 
teve seu assoalho colocado 
recentemente.  O piso desse 
espaço foi obtido, em grande 
parte, por meio do reaprovei-
tamento de madeiras saídas 
do Edifício-Monumento na 
fase de restauração. 

Muitas das toras utilizadas 
suportavam, por exemplo, 
o piso que foi retirado para 
dar lugar aos elevadores e à 
escada de emergência.  

Pinturas restauradas
Foram necessárias cinco 

semanas e mais de dez pro-
fissionais para instalar as 12 
pinturas que fi cam em volta 

da escadaria monumental do 
Museu do Ipiranga.

Para alinhar as pinturas 
restauradas que voltaram às 
paredes fi zeram-se cálculos e 
optou-se por contar com uma 
folga de meio centímetro, 
para que as telas respirem 
sem criar umidade, mofo ou 
fungos. A fixação foi feita 
com ganchos em forma de 
U, chamados de Mão Amiga, 
customizados para a neces-
sidade de cada tela, levando 
em conta a profundidade do 
nicho onde foi colocada, seu 
peso e seu tamanho. 

Todas essas obras já estão 
em seus lugares, aguardando 
os visitantes a partir do dia 7 
de setembro.

Jardins
O Jardim Francês do Mu-

seu também está em proces-
so de renovação. Antes do 
cultivo das plantas ornamen-
tais, o terreno de 10 mil me-
tros foi recoberto por grama.

A geometria do jardim foi 
traçada com 20 mil mudas de 
plantas arbustivas, o popular 
buchinho. Em segundo pla-

Parque do Ibirapuera tem programação
especial para celebrar seus 68 anos

Em agosto, o Parque do 
Ibirapuera comemora seus 68 
anos com uma programação 
especial. Confi ra!

Música no Parque
A Escola de Música do Au-

ditório Ibirapuera vai realizar 
mais duas apresentações do 
Projeto Música no Parque. A 
primeira ocorre no sábado 
(6), na Arena da Marquise, em 
dois horários: às 10h30 e às 
12h30. Na ocasião, o Trio Mis-
turada vai envolver o público 
com um repertório instrumen-
tal imperdível, que mistura 
o melhor da música popular 
brasileira com o jazz, daquele 
jeito que ninguém consegue 
ouvir parado.

 A segunda apresentação 
acontece no domingo (7), 
às 16h, também na Arena da 
Marquise. No evento, o grupo 
vocal da Escola de Música do 
Parque Ibirapuera receberá 
o Coro Juvenil Heliópolis do 
Instituto Baccarelli para pre-
sentear os frequentadores 
do Parque com um lindo re-
pertório da música popular 
brasileira. A regência da apre-
sentação será do professor e 
maestro Daniel Reginato.

 eFestival - 07/08
Ainda no domingo (7/8), 

na plateia externa do Audi-
tório Ibirapuera, acontecem 
as premiações do eFestival 
Canção 2022 e eFestival Ins-
trumental 2022, concurso 
realizados pela Dançar Ma-
rketing e que têm a fi nalidade 
de reconhecer talentos da 
música e ampliar o acesso à 
cultura no País. A partir das 

11h ocorre a premiação do 
eFestival Canção 2022, que 
contará com show gratuito de 
Beto Lee, guitarrista, cantor e 
integrante dos Titãs. Na oca-
sião, o artista vai apresentar 
seu projeto CeLEEbration em 
homenagem a Rita Lee com 
participação especial dos ven-
cedores.

 Já a partir das 18h, ocor-
re a premiação do eFestival 
Instrumental 2022. O even-
to, também gratuito, será 
marcado por apresentações 
do guitarrista Andreas Kis-
ser, integrante da banda de 
heavy metal Sepultura, da 
Orquestra Jazz Sinfônica, 
que vai unir integrantes de 
sinfônicas e músicos de Big 
Band de jazz, além de contar 
com a participação especial 
do gaiteiro Renato Borghetti, 
um dos músicos brasileiros 
mais aplaudidos no exterior.

Orquestra Pop Arte 
Viva e Cat Dealers

No domingo (14/8), a par-
tir das 16h, a área externa 
do Auditório Ibirapuera será 
palco do Colgate Clássicos, 

espetáculo que vai unir música 
erudita e eletrônica, em home-
nagem ao compositor Beetho-
ven. Na ocasião, a Orquestra 
Pop Arte Viva e da dupla Cat 
Dealers realizarão apresenta-
ções gratuitas. O evento, que 
celebra os 95 anos da marca, 
também contará com a pre-
sença do Coral Arte Viva.

 Arena Brasileira
Para os amantes da Copa 

do Mundo, os jogos poderão 
ser conferidos na Arena Brasi-
leira, megaestrutura que será 
instalada na área externa do 
Auditório Ibirapuera. Além de 
conferir a transmissão dos jo-
gos, o público poderá apreciar 
um after ao som de mais de 
20 nomes da música nacional, 
entre eles: Alok, Anitta, Den-
nis DJ, Wesley Safadão, Luiza 
Sonza, Turma do Pagode, Jão, 
Jorge & Mateus, Racionais, 
Seu Jorge, Matuê, Marisa 
Monte, Marcelo D2 e Banda 
Eva. Os ingressos podem ser 
adquiridos pela Ingresse.

 Bienal de São Paulo
Entre os dias 9 e 11 de agos-

to, das 9h às 20h, a Bienal de 

LIGUE: 9.5584-9517 

SANTUÁRIO DE 
APARECIDA

03 DE SETEMBRO - SÁBADO
Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, seguro 
viagem, guia acompanhante, tempo livre para 

assistir à missa, almoço por conta do passageiro 
no Espaço de Alimentação do Santuário

Valor por pessoa: R$ 129,00
 a vista por pessoa

EXPOFLORA
EM HOLAMBRA

17 DE SETEMBRO - SÁBADO
Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, 

ingresso, entrada na festa, seguro viagem
Valor por pessoa: R$ 129,00

 a vista por pessoa

PASSEIOS DE 1 DIA EM 2022 - AOS SÁBADOS

9.5584-95179.5584-9517
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

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

16 ANOS DE 

VIAGENS EM GRUPO

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

no, o desenho do espaço foi 
complementado por 10 mil 
mudas de azaleias. As plantas 
passaram por um cuidadoso 
trabalho de topiaria. Na par-
te interna da cerca-viva de 
azaleias, fi rmando o conceito 
de “jardim francês”, foram 
cultivadas mais fl ores: nesse 
espaço está crescendo um 
roseiral, com variedades bran-
cas, vermelhas e amarelas.

Completando a paisagem, 
40 fícus com copa ovalada 
rodeiam o jardim, e dois ci-
prestes italianos ladeiam as 
fontes. No paisagismo, optou-
-se por um ciclo autossus-
tentável – tudo que saiu de 
botânica foi transformado em 
adubo fortifi cado para o pró-
prio jardim, nutrindo a terra e 
ajudando na recuperação de 
árvores com parasitas.

Exposições
As exposições que vão 

reabrir o Museu do Ipiranga 
serão divididas em dois seg-
mentos.

O eixo “Para entender o 
Museu” terá mostras dedica-
das às quatro etapas do ciclo 
curatorial: coletar, catalogar, 
conservar e comunicar.  A eta-
pa da comunicação será abor-
dada na mostra “Comunicar: 
Louças”, por meio de coleções 
de porcelanas, louças e faian-
ças (exemplares em cerâmica) 
do Museu do Ipiranga. 

O público saberá como 
uma exposição é produzida e 
como a tarefa abrange muito 
mais do que simplesmente 
exibir objetos. A organiza-
ção de uma mostra está re-
lacionada a seleção, criação 
e interpretação, ou seja, um 
processo de conhecimento 
que está longe de ser neutro.

São Paulo receberá a 32ª Fe-
brabran Tech 2022. O congres-
so é considerado o maior de 
tecnologia e inovação do setor 
fi nanceiro na América Latina. 

 Parque Família
Com mais de dez opções 

de brinquedos para crianças 
de todos os tamanhos e ida-
des, o Parque Família segue 
no Parque durante o mês de 
agosto. Localizado na Arena 
de Eventos, ao lado do Museu 
Afro Brasil, o espaço funciona-
rá de sexta-feira a domingo, 
das 10h às 18h. Os ingressos 
podem ser adquiridos indivi-
dualmente, pelo preço de R$ 
10 cada, ou o combo com seis 
tickets pelo valor de R$ 50.

Tim Burton na Oca
A megaexposição “A Beleza 

Sombria dos Monstros: 13 Anos 
da Arte de Tim Burton”, segue 
na A Oca até 14 de agosto, de 
terça-feira a domingo, das 9h 
às 21h. O evento promove uma 
imersão na atmosfera peculiar 
e fantástica do pintor, ilustra-
dor e cineasta Tim Burton, que 
dirigiu clássicos como Edward 
Mãos de Tesoura, Alice no País 
das Maravilhas, Dumbo e A 
Fantástica Fábrica de Choco-
late. Os ingressos custam a 
partir de R$20 e podem ser 
adquiridos na bilheteria ofi cial 
(Oca - somente nos horários/
dias da exposição) ou no site 
Ingresso Rápido. 

Há ainda outras programa-
ções no Planetário e espaços 
culturais do Parque. Confira 
em nosso site- jornalzonasul.
com.br - a programação com-
pleta

➢➢➢➢➢ Comparecer:
Segunda a sexta, 

das 09h às 11h
ou das 15h às 17h

PROCURA
COLABORADORES!

ESTAMOS CONTRATANDO

Requisitos: 
Experiência em Construção 

e Montagens em Geral.
Salário a combinar.

Metrô Saúde - Zona Sul - SP

MARCENEIRO 
E ASSISTENTE

Contato: (11) 9 9778-6222 - com Ícaro 

 ➢➢➢➢➢ Comparecer:
Segunda a sexta, 

das 09h às 11h
ou das 15h às 17h

Placa Vermelha ANTT

CONTRATALIDERANÇA EXPRESS 
ESTÁ AGREGANDO FIORINO

Documentos obrigatórios: CNH, RG, CRVL, 
ANTT, comprovante de residência

R. Felix Guilhem, 927 - Lapa de Baixo

https://jornalzonasul.com.br/museu-do-ipiranga-reabre-em-um-mes/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511997786222&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://www.google.com/maps/place/Rua+F%C3%A9lix+Guilhem,+927+-+Lapa+de+Baixo,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+05069-000/@-23.5151382,-46.7075534,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94cef85fc70c0391:0xf3f673e9fa640846!8m2!3d-23.5151382!4d-46.7075534
https://www.google.com/maps/place/Rua+F%C3%A9lix+Guilhem,+927+-+Lapa+de+Baixo,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+05069-000/@-23.5151382,-46.7075534,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94cef85fc70c0391:0xf3f673e9fa640846!8m2!3d-23.5151382!4d-46.7075534
http://dozywork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/ibirapuera-musica-para-celebrar-68-anos/
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•MERCADO IMOBILIÁRIO

Prefeitura terá acesso a valores de 
negociação de imóveis à venda na cidade

A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da Secretaria 
Municipal da Fazenda, terá 
acesso a partir deste mês a 
dados sobre imóveis à venda 
e a diferença entre os valores 
anunciados e os efetivamente 
pagos por apartamentos na 
cidade. As informações serão 
compartilhadas pela startup 
Loft, que utiliza tecnologia 
para simplificar e viabilizar 
transações imobiliárias e de 
crédito, graças a um acordo 
de doação sem contrapartidas 
fi rmado entre a empresa e a 
Fazenda municipal. A Secre-
taria da Fazenda receberá, 
trimestralmente, a doação de 
informações anonimizadas de 
anúncios de imóveis e tran-
sações de compra e venda 
realizadas na capital paulista 
pela plataforma da proptech.

A iniciativa, a primeira do 
tipo no Brasil, permitirá que a 
Prefeitura tenha visibilidade 
das dinâmicas imobiliárias 
existentes na cidade – série 
de fatores que evidenciam a 
transformação e a valoração 
de um bairro ou região – por 
meio de indicadores como 
“quantidade” e “localiza-
ção” dos imóveis à venda no 
município. Com base nessas 
informações, que poderão ser 
analisadas em conjunto com 
outras bases de dados que a 
Prefeitura já possui, a admi-
nistração municipal poderá 
implementar e aperfeiçoar 
políticas públicas específi cas.

O subsecretário da Receita 
Municipal, Thiago Rubio Sal-
vioni, destaca a importância 

do acordo. “Essa parceria é 
inovadora e um exemplo de 
como a cooperação entre o 
poder público e a iniciativa 
privada pode gerar bons fru-
tos para a sociedade. Uma 
cultura de dados abertos e 
transparência permite maior 
entendimento das dinâmicas 
urbanas e um melhor planeja-
mento e execução das nossas 
políticas”.

“Essa visibilidade é impor-
tante porque permite que a 
Prefeitura tome decisões mais 
baseadas em dados. Vamos 
supor que a administração 
municipal queira investir em 
um bairro específi co. Acompa-
nhando os dados de anúncios 
e transações com maior fre-
quência, ela poderá saber de 
maneira mais rápida e precisa 

o impacto das suas ações. Isso 
signifi ca uma cidade melhor 
para todos os paulistanos”, 
completa diretor de Políticas 
Públicas na Loft, João Me-
lhado.

De acordo com Melhado, 
o compartilhamento dos da-
dos vai colaborar, ainda, para 
ampliar a transparência do 
mercado. “Tendo visibilidade 
das características e dos pre-
ços dos imóveis anunciados, é 
possível verifi car onde estão 
as habitações mais acessíveis 
e a diferença entre os preços 
anunciados e os efetivamente 
pagos”.

O mercado imobiliário de 
São Paulo é o maior do país. 
Somente nos últimos três 
anos, foram realizadas mais 
de 276 mil transações de com-

pra e venda de imóveis resi-
denciais na cidade.

Dados abertos ITBI
Desde o mês de junho des-

te ano, a Secretaria Municipal 
da Fazenda passou a disponi-
bilizar em seu site oficial os 
principais dados relacionados 
às transações imobiliárias 
na Capital nas quais houve 
recolhimento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI). A divulgação faz parte 
da política de transparência 
da Prefeitura de São Paulo 
e reúne dados detalhados 
desde 2019.

As informações estão dis-
ponibilizadas na forma de 
tabelas, onde cada linha equi-
vale a uma Declaração de 
Transações Imobiliárias (DTI) 
efetivamente paga. Fazem 
parte dos dados publicados 
informações como o número 
do cadastro do imóvel (SQL) 
negociado, endereço, valor 
de transação e cartório de re-
gistro do imóvel, entre outras. 
A Subsecretaria da Receita 
Municipal de São Paulo des-
taca, entretanto, que não são 
disponibilizados os nomes ou 
razões sociais dos transmiten-
tes e adquirentes de imóveis, 
de forma a preservar o sigilo 
fi scal e a privacidade.

Cada arquivo divulgado no 
site da Secretaria da Fazenda 
nos formatos Excel/xlsx e ODS 
reúne todas as tabelas de janei-
ro a dezembro do ano de refe-
rência. Em relação ao exercício 
atual, o arquivo será atualizado 
mensalmente com os dados 
consolidados do mês anterior.
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•TRANSPORTE

Portas em Plataformas na estação 
Jabaquara do metrô já estão funcionando

3-Vermelha, através de outro 
contrato. A meta é colocar 
as portas em 10 estações da 
Linha 3-Vermelha ainda este 
ano. As primeiras a receberem 
serão Bresser-Mooca e Belém, 
que já têm suas plataformas 
sendo adequadas para a ins-
talação dos equipamentos. 
Depois será a vez das esta-
ções Pedro II, Carrão-Assaí 
Atacadista, Penha-Lojas Besni, 
Guilhermina-Esperança, Pa-
triarca-Vila Ré e Artur Alvim. 

Atualmente, esse tipo de 
porta está presente nas novas 
estações construídas pelo Me-
trô – Sacomã, Tamanduateí, 
Vila Prudente (Linha 2-Verde) 
e todas das linhas 4-Amarela 

e 15-Prata -, na Linha 5-Lilás, 
que recebeu os equipamentos 
recentemente, e nas estações 
Vila Madalena (Linha 2-Verde) 
e Vila Matilde (Linha 3-Ver-
melha). 

Além das portas, o Metrô 
trabalha para a modernização 
do sistema de sinalização e 
controle de trens da Linha 
1-Azul, com a implantação do 
sistema CBTC. A estratégia 
de liberação para o funciona-
mento na operação comercial 
envolve o uso desse sistema 
inicialmente aos domingos 
até sua utilização em todos 
os dias ainda este ano. O CBTC 
permite ampliar a oferta de 
trens aos passageiros, com 

a redução dos intervalos de 
circulação entre as compo-
sições. 

Lilás
A  Companhia do Metro-

politano de São Paulo - Me-
trô concluiu a instalação das 
últimas portas de plataforma 
que faltavam nas estações da 
Linha 5-Lilás, operada pela 
ViaMobilidade . Agora, to-
das as 17 estações da Linha 
5-Lilás estão com portas em 
operação integral, das 4h40 
à meia-noite, um serviço que 
traz ainda mais conforto e, 
principalmente, segurança 
para você e os demais pas-
sageiros que embarcam e 
desembarcam todos os dias.

As primeiras portas de 
plataforma da Linha 1-Azul do 
Metrô, a mais antiga linha de 
metrô do Brasil, começaram 
a funcionar nesta quinta-feira 
(7). Os equipamentos entra-
ram em operação nas esta-
ções Jabaquara e Tucuruvi e 
vão colaborar para o aumento 
da regularidade na circulação 
dos trens e redução do nú-
mero de interferências na via, 
além de ampliar a segurança 
dos passageiros. 

Em cada estação foram 
instaladas 48 portas de vi-
dro automáticas - 24 portas 
em cada plataforma -, que 
passaram pelos testes e co-
missionamento, garantindo 
seu pleno funcionamento. As 
barreiras também vão impedir 
o acesso a passarela de emer-
gência, pelo lado do quem 
está na plataforma. 

A instalação foi feita pelo 
contrato de modernização 
do sistema de sinalização e 
controle dos trens, que pre-
vê também a colocação das 
portas de plataformas nas 
estações terminais da Linha 
3-Vermelha: Corinthians-Ita-
quera e Palmeiras-Barra Fun-
da. Nessas duas, os materiais 
já chegaram do Brasil e está 
em andamento o projeto de 
adequação da estrutura das 
plataformas que devem ter 
os equipamentos instalados 
até o fi m do ano. 

O  M e t r ô  t a m b é m  v a i 
colocar as portas de segu-
rança nas demais estações 
das linhas 1-Azul, 2-Verde e 

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

LIGUE: 9.5584-9517 
   ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

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

16 ANOS DE 

VIAGENS EM GRUPO

EXPOFLORA 
EM HOLAMBRA

17 DE SETEMBRO - 
SÁBADO

Inclui: Micro ônibus, 
lanche de bordo, ingresso, 

entrada na festa, seguro viagem. 
Valor por pessoa: 

R$ 129,00
 a vista por pessoa

PASSEIOS DE 1 DIA EM 2022 - AOS SÁBADOS

9.5584-95179.5584-9517

ORAÇÕES
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 recor-
reram 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. .H.M.G

Obras da estação Jabaquara começaram em dezembro do ano passado

https://jornalzonasul.com.br/prefeitura-tera-dados-sobre-negociacoes-imobiliarias/
https://jornalzonasul.com.br/conselheiros-de-saude-tomam-posse/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20publicar%20uma%20ora%C3%A7%C3%A3o
https://jornalzonasul.com.br/leilao-agua-espraiada-foi-um-sucesso/
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Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) 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)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

•COMÉRCIO

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.
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Que tal curtir o Dia dos Pais ao 
som de jazz e sabor de pizza?

O que os pais esperam para 
o segundo domingo do mês 
de agosto? Muito mais do que 
presentes, eles contam com 
um bom papo, momentos 
para partilhar histórias. Se essa 
é a intenção na sua família, a 
boa proposta pode ser curtir 
um show de Jazz ao vivo e 
desvendar sabores, aromas e 
o visual ampliado e renovado 
da GattoFiga Pizza Bar, em 
Mirandópolis. 

Aliás, mesmo para quem 
não pode ir especificamente 
no dia 14 de agosto, a boa no-
tícia é que há uma agenda com 
vários shows de jazz ao vivo 
na GattoFiga. Haverá também 
shows nos dias 10, 24 e 31 de 
agosto (quartas-feiras) - um 
mês inteiro para curtir seu pai, 
seu avô, seus fi lhos...

E mais: as famílias ainda vão 
poder curtir a nova decoração 
da GattoFiga, que está amplia-
da com o novo e charmoso 
Espaço Amalfi . Decorado com 
peças únicas, como um imenso 
lustre de candelabros estilo 
europeu, lamparinas, objetos 
em decoração em serralheria, 
espelhos... A sofisticação de 
inspiração italiana se estende 
às fl ores e estofados.

Vale destacar que a casa 
conta com sistema de aque-
cimento e mantinhas mesmo 
na área externa,  confortáveis 
pelegos sobre as cadeiras... 

O Espaço Amalfi, aliás, 
também está disponível para 
eventos gastronômicos, de-
gustação de vinhos e pode ain-
da ser reservado por grupos 
e empresas.  Outro destaque 
que torna a GattoFiga acolhe-
dora é o fato de que a casa é 
pet friendly!

Sugestões para brindar
Qual o estilo de seu pai? 

Mais para a cerveja gelada ou 
para um bom vinho? Ou será 
que ele curte mesmo é um 
drink original?  Seja como for, 
a GattoFiga tem na carta de 
vinhos - com opções em rosés, 
tintos, brancos e espumantes 
- e na coquetelaria um de seus 
pontos fortes. As cervejas fi -
cam geladíssimas para agradar 
os fãs.

No dia 14 de agosto, en-

quanto a jazzista Andrea Fer-
nandes se apresenta, os pais 
serão recepcionados com um 
drink cortesia - podem esco-
lher entre Moscow Mule, Ca-
chaça Sour e Gin Tônica. E vale 
destacar que nessa data a casa 
abre mais cedo: 17h.

Para comer, o legal é co-
meçar pelas entradinhas. Em 
família, a tábua de frios faz 
sucesso: acompanhada de 
tomatinhos confitados, mini 
crostini de lemon pepper e 
geleia artesanal.

Boníssima também é a 
Burrata: com pesto, nozes e 
tomatinhos confi tados, acom-
panhado de um crostini. E o 
cliente ainda pode escolher o 
crostini entre Alecrim, fl or de 
sal e pimenta do reino;  Grana 
padano, orégano e azeite; ou 
Lemon pepper

Mas, é claro, o destaque da 
noite vai para a pizza napolita-
na, especialidade da casa. 

Todos os sabores são bem 
originais e com ingredientes 
únicos. Uma sugestão incrível 
para conhecer o estilo da casa 
é chamar a mesa a de Pancet-
ta, em que essa deliciosa igua-
ria conhecida como o “bacon 
italiano” vem recobrindo a 
massa justamente com mas-
carpone, gorgonzola, pancetta 

artesanal, tomilho e geleia 
artesanal de alho com pimenta 
calabresa...

Novidades
Ou decida pela novidade da 

casa: a Gattono, com molho de 
Tomate, Atum, Cebola Roxa, 
Azeitona Preta e Orégano.

Para encerrar a noite em 
grande estilo, antes do cafe-
zinho, pode pedir sobremesas 
clássicas como canolli e tira-
missu... Ou provar as novida-
des da casa.

Uma delas é a deliciosa - e 
linda! - a panna cota “Flores 
ao Damasco”, que já é um su-
cesso: recoberta com laranja 
e damasco, calda com licor 43 
e  recoberta por fl ores comes-
tíveis. Outra é a mousse de 
chocolate belga é feita com 
chocolate amargo, perfeita-
mente equilibrado e robusto, 
com grãos de café de três 
países diferentes, ovos fres-
cos, açúcar, avelã e um toque 
de Rum. Uma receita de alta 
qualidade para os gostos mais 
refi nados!

Confi ra o cardápio comple-
to em gattofi ga.com. Fica na 
Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/
WhatsApp  (11) 5587-1360- 
Esquina com Rua das Rosas. 
N a s  r e d e s  s o c i a i s ,  s i g a 
@gattofi gapizzabar.

Difícil escolher presente para o Pai? 
Confi ra essas dicas do Shopping VM

Muitos dizem ser mais difícil 
presentear homens, escolher 
algo que realmente represente 
todo o carinho que se tem por 
ele e, ao mesmo tempo, que 
seja útil. Será mesmo?

O Shopping VM, na Rua Pe-
lotas, aposta que basta um 
pouquinho de criatividade para 
garantir o presente ideal para o 
homem mais especial da família 
- seu pai!

A primeira dica é pensar no 
“jeitão” dele. Qual é o estilo do 
seu pai? Uma fi gura aventureira, 
esportiva? Curte pescar? Ou 
faz o tipo mais jovial, musical, 
divertido...

Hoje em dia, com a força do 
home office, pode-se pensar 
também se o presente ideal não 
é garantir conforto para quem 
passa o dia em frente a um com-
putador, no celular...

Depois, faça um planejamen-
to de quanto pretende gastar, 
levando em conta que a maioria 
das lojas parcelam as compras e 
facilitam a escolha de algo legal, 
útil e durável. Mas se for preci-
so fi car “só na lembrancinha”, 
pode apostar, o shopping tam-
bém tem várias opções. 

Passeando pelos corredores, 
os consumidores vão encontrar 
opções como chocolates e cai-
xas de bombons, de marcas co-
muns nas Lojas Americanas ou 
caprichadas como as diferentes 
linhas da Cacau Show. 

Outra loja bem legal é a 
Lupo, que tem pijamas, meias, 
cuecas e várias outras opções 
de produtos que muitas vezes 
os papais deixam de comprar. 

O pai é vaidoso ou curte um 
cuidado pessoal? Visite a loja 
da Natura e escolha um bom 
perfume ou cosmético. 

O Shopping conta com lojas 
de moda que garantem ma-
lhas quentinhas para o inverno, 
roupas fitness para prática de 
atividades físicas, camisetas e 
outras peças de uso cotidiano, 
roupas mais formais... 

Outra opção incrível e que 
certamente combinará com 
muitos papais é a loja de arti-
gos de pesca e aventura, para 
aqueles que amam um contato 
com a natureza, acampamento, 
trilhas... Tênis ou sapatos para 
uso no trabalho? Pode contar 
que no Shopping VM tem diver-
sidade para escolher. 

Uma pedida interessante 
é investir em um bom óculos 
escuro para o pai, essencial 
para proteção especialmente 
em tempos de sol intenso, ou 
renovar o de leitura. Na Di Op-
tica tem muitas opções. E por 
falar em saúde, outra proposta 
que pode ser interessante é 
conferir como está a audição, 
que garante qualidade de vida 
- dentro do Shopping VM tem a 
CRA Aparelhos Auditivos.

Para os pais que trabalham 
em casa, o shopping conta com 
muitos itens de informática, 
celulares, eletroeletrônicos e 
também os acessórios - do mou-
se à capinha de celular. 

Vale destacar que como o 
VM conta com loja de depar-
tamentos, tem até televisão, 
tablets, notebooks e diversos 
suprimeentos. 

Quem quiser encontrar algo 
diferente, pode buscar opções 
nas lojas de decoração de casa, 
presentes, papelaria... Tem ain-
da adega, relojoaria, lojas de 
acessórios como cintos e car-
teiras... 

Aproveite o passeio da com-
pra e curta também a praça de 
Alimentação do Shopping e o 
espaço de entretenimento e ga-
mos com as crianças. Tem desde 
o cafezinho até o restaurante, 
passando por redes famosas 
como McDonalds e Casa do Pão 
de Queijo, com opções para a 
família toda. Aliás, claro que dá 
para curtir o próprio Dia dos Pais 
fazendo uma das refeições por 
ali. E que tal aproveitar e con-
tratar pra ele uma massagem 
terapêutica?

Para conhecer todas as lojas 
e serviços, visite shoppingvm.
com.br. Ou siga nas redes so-
ciais: instagram.com/shopping
vm.O Shopping VM fica na R. 
Pelotas, 83 - Vila Mariana. Infor-
mações: (11) 5576-9400. Funcio-
na todos os dias, das 10h às 20h, 
inclusive feriados. 

•GASTRONOMIA

https://jornalzonasul.com.br/dia-dos-pais-ao-som-de-jazz-e-sabor-de-pizza/
https://jornalzonasul.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155871360&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/dicas-para-escolher-presente-para-os-pais/
https://www.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoeshttp://
http://casaderepousoadonai.com.br
http://casaderepousoadonai.com.br
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Aproveite a Vantagem 
Tripla Tarjab e tenha 
benefícios exclusivos.

Escolha a sua!

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DO ROOFTOP

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA PISCINA NA COBERTURA

(1) Campanha de condomínio pago pela Tarjab, corresponde e contempla a isenção dos primeiros 12 meses de condomínio relativos às despesas ordinárias ao iniciar da entrega do empreendimento, ou seja a partir da 
primeira prestação mensal da taxa condominial após a instalação do condomínio de uso que se dará na Assembleia promovida pela Incorporadora. Valor máximo coberto de R$ 2.000,00 ao mês. (2) Campanha de isenção 
de ITBI + Registro, corresponde a possibilidade de isenção dos custos de registro do contrato de financiamento com força de escritura pública no Registro de Imóveis competente e o ITBI (Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis) que serão de responsabilidade da Tarjab, no momento do repasse e de acordo com a negociação comercial contratada. A adesão a esta promoção pressupõe o conhecimento integral e a aceitação do anexo do 
“Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de apartamento residencial”. (3) Campanha Crédito na Tok&Stok, corresponde e contempla crédito no valor de R$ 20.000,00 a serem utilizados em compras no 
site da Tok&Stok, benefício este que poderá ser utilizado somente após a entrega das chaves, a ser trocado por produtos Tok&Stok. A Tarjab não se responsabiliza pelo transporte, entrega e ou montagem do produto, bem 
assim da garantia ou assistência técnica que são de inteira responsabilidade do fabricante, devendo o ganhador verificar o manual do proprietário e as condições de entrega no ato do recebimento do produto. A oferta é 
intransferível, não pode ser vendida, trocada, substituída nem é remível em dinheiro. Promoção válida para contratos firmados de 01/07/2022 a 30/9/2022. A adesão a esta promoção pressupõe o conhecimento integral e 
aceitação do anexo do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Apartamento Residencial”. Sujeito à disponibilidade de estoque. Aprovação final da premiação Vantagem Tripla sob análise comercial 
do fluxo de pagamento praticado. Tabela de Junho de 2022, sujeita à alteração sem a viso prévio. Registro do memorial de incorporação do empreendimento no 14º Oficial de Registro de Imóveis, sob o R.1 da matrícula  
nº 232.826, datada de 13/10/2021 Tarjab General Camisão Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Comercialização: T-Home Imóveis Ltda. – Rua Paranapanema, 79 - Saúde – São Paulo/SP. Tel.: (11) 5591-6000 – CRECI: J-27573.

Atendimento:   11  3181-6082

Rua General Camisão, 223 

aurorapracadaarvore.com.br

Incorporação e Intermediação:
Participação:
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2 e 3 dorms.

68 e 107 m2

Vagas livres e demarcadas

ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO

ÁREAS DE  
LAZER COMPLETAS

A POUCOS MINUTOS DA  
ESTAÇÃO PRAÇA DA ÁRVORE

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511943086011&text=Ol%C3%A1,%20tenho%20interesse%20no%20empreendimento%20Aurora%20e%20gostaria%20de%20receber%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es.&utm_medium=qrcode&utm_campaign=Aurora&utm_source=qrcode&utm_content=whatsapp
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Aproveite a Vantagem 
Tripla Tarjab e tenha 
benefícios exclusivos.

Escolha a sua!

(1) Campanha de condomínio pago pela Tarjab, corresponde e contempla a isenção dos primeiros 12 meses de condomínio relativos às despesas ordinárias ao iniciar da entrega do empreendimento, ou seja a partir da primeira prestação mensal da taxa condominial após a 

instalação do condomínio de uso que se dará na Assembleia promovida pela Incorporadora. Valor máximo coberto de R$ 2.000,00 ao mês. (2) Campanha de isenção de ITBI + Registro, corresponde a possibilidade de isenção dos custos de registro do contrato de financiamento 

com força de escritura pública no Registro de Imóveis competente e o ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) que serão de responsabilidade da Tarjab, no momento do repasse e de acordo com a negociação comercial contratada. A adesão a esta promoção pressupõe 

o conhecimento integral e a aceitação do anexo do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de apartamento residencial”. (3) Campanha Crédito na Tok&Stok, corresponde e contempla crédito no valor de R$ 20.000,00 a serem utilizados em compras no 

site da Tok&Stok, benefício este que poderá ser utilizado somente após a entrega das chaves, a ser trocado por produtos Tok&Stok. A Tarjab não se responsabiliza pelo transporte, entrega e ou montagem do produto, bem assim da garantia ou assistência técnica que são de 

inteira responsabilidade do fabricante, devendo o ganhador verificar o manual do proprietário e as condições de entrega no ato do recebimento do produto. A oferta é intransferível, não pode ser vendida, trocada, substituída nem é remível em dinheiro. Promoção válida 

para contratos firmados de 01/07/2022 a 30/9/2022. A adesão a esta promoção pressupõe o conhecimento integral e aceitação do anexo do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Apartamento Residencial”. Sujeito à disponibilidade de estoque. 

Aprovação final da premiação Vantagem Tripla sob análise comercial do fluxo de pagamento praticado. Memorial de incorporação do empreendimento devidamente registrado no 8º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, sob o R. 1 da matrícula nº 202.790, datada 

em 27/05/2022. Tarjab Ibituruna Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Comercialização: T-Home Imóveis Ltda. – Rua Ibirajá, 244 - Vila Guarani – São Paulo/SP. Tel.: (11) 5591-6000 – CRECI: J-27573. *Projeto preliminar em aprovação na Prefeitura de SP, sujeito à alteração 

sem aviso prévio. Os móveis, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Os materiais de acabamento que serão entregues fazem parte do contrato 

e do memorial descritivo. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas. Imagem meramente ilustrativa, sendo que a bancada no terraço não será entregue, sendo apenas uma sugestão de decoração.

Atendimento:  11 3181-6082

Rua Ibituruna, 298
signatur.com.br

Incorporação e Intermediação:
Participação:
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ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO

ÁREAS DE  
LAZER COMPLETAS

A POUCOS MINUTOS DE  
UMA ESTAÇÃO DE METRÔ

2  E  3  D O R M S .
( 1  O U  2  S U Í T E S )

VAGA S  L I V R E S  E  D E M A R C A DA S

7 4  A  1 1 4  M 2

P L A N TA S  F L E X Í V E I S  
E  P E R S O N A L I Z A D A S

PL ANTA  
REFERENTE  
À  UNIDADE  
DE  77  M 2

Vantagem Vantagem 

O MELHOR DA VIDA COMEÇA AQUI
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