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Foram muitos os que, ao 
receber no dia 9 de outubro 
de 1.997 a primeira edição do 
Ipiranga News em suas casas, 
se perguntaram “quantas se-
manas vai durar esse jornal?. 
As previsões não eram encora-
jadoras. Motivos não faltavam 
para a desconfiança. Afinal, 
diversas tentativas de lançar 
jornais na região tinham fra-
cassado. Entre as dificuldades 
que interromperam esses pro-
jetos, se destacava a existência 
no bairro de uma publicação 
que ditava as regras do mer-
cado e decidia o que (e quem) 
deveria ser notícia.

O erro mais grave dos que 
sonharam concorrer com o 
detentor do monopólio da 
informação no Ipiranga foi 
querer ser igual a ele. O pro-
jeto do Ipiranga News tinha 

como premissa ser diferente. 
Após uma pesquisa com 
moradores e comerciantes, 
ficou evidente que faltava na 
região um jornal preocupado 
em defender os interesses da 
comunidade e que permitisse 
a todos os empresários se 
comunicar com os consumi-
dores. Foi com a intenção de 
suprir essas necessidades que 
o jornal nasceu, há 20 anos.

E foi por respeitar esse com-
promisso que hoje ele pode se 
orgulhar de entregar na casa 
dos ipiranguistas sua Edi-
ção Número 1.000. Porém, 
isso não seria possível sem o 
apoio da população que nunca 
nos faltou. Por isso, todos os 
envolvidos nessa história de 
amizade com o bairro repetem 
mais uma vez: “OBRIGADO 
IPIRANGA”.

Ao ver o jornal comemo-
rando seu vigésimo aniversá-
rio, os que apostavam que ele 
teria poucas semanas de vida 
estão se perguntando “Qual 
a receita do sucesso do Ipi-
ranga News?”. A resposta é 
simples: amor, honestidade, 
coragem e respeito. O ingre-
diente principal se originou 
no amor pelo Ipiranga que 
seu idealizador sempre teve 
e transmitiu a todos os parti-
cipantes de sua feitura.

Dos proprietários, passando 
por jornalistas que se empe-
nham em noticiar o que interes-
sa a comunidade, por vendedo-
res de espaço publicitário, por 
envolvidos na administração da 
empresa e por artistas gráficos 
que lhe dão um visual ágil e 
agradável, chegando aos dis-
tribuidores que percorrem as 

ruas da região sob sol ou chuva. 
Amar o produto que oferecem 
e o bairro foi um diferencial 
que uniu a equipe.

A receita só poderia dar certo, 
porém, se valorizássemos a 
honestidade e a coragem. Ser 
honesto em cada linha publi-
cada e ter coragem de informar 
sem temer desagradar a pesso-
as ou grupos, transformou o 
Ipiranga News em um amigo 
do bairro.O quarto ingrediente 
fundamental foi o respeito ao 
público, sem fazer distinção 
de classe social, e aos empre-
sários, dando a oportunidade de 
divulgarem suas mensagens a 
preços justos. 

Muitas coisas mudaram 
nesses 20 anos. Em 1997, o 
Brasil aprovava a reeleição 
de presidentes, governadores 
e prefeitos, São Paulo era co-

mandado por um prefeito que 
prometia construir um sistema 
de transporte rápido chamado 
Fura Fila, o Metrô era só um 
sonho para os ipiranguistas e 
a paisagem da região era mar-
cada por antigos galpões onde 
funcionaram fábricas. Hoje 
modernos edifícios se desta-
cam e impressionam com seu 
gigantismo e luxo e as estações 
de Metrô facilitam a locomo-
ção dos novos moradores que 
se juntaram aos ipiranguistas 
tradicionais.

O Ipiranga News se orgulha 
de ter registrado essa transfor-
mação e de ter contribuído com 
propostas para ajudar a comu-
nidade. Mas, também sabe que 
muito ainda precisa ser feito e, 
neste momento de comemora-
ção, renova seu compromisso 
de manter sua filosofia de lutar 

pelos interesses do bairro. O 
jornal tem consciência das 
transformações na comuni-
cação provocadas pelo verti-
ginoso desenvolvimento das 
tecnologias digitais e pela in-
fluência das redes sociais como 
meio de comunicação. Por 
isso, está investindo em suas 
plataformas na internet sem 
esquecer do papel fundamental 
que informações e mensagens 
publicitárias impressas têm na 
sociedade como instrumento 
de educação e entretenimento.

Os ipiranguistas podem ter 
certeza de que o Ipiranga 
News continuará presente 
em suas casas, lutando pela 
melhoria do bairro, como 
sempre fez desde 9 de ou-
tubro de 1.997. E, princi-
palmente, sempre dizendo: 
OBRIGADO IPIRANGA.
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Capas 
históricas

Edição nº 1: Em sua primeira 
edição, trouxemos o desejo do 
então administrador regional 
Alcides Gasparetto de regularizar 
o comércio ambulante no bairro.

Edição nº 26: Revelamos a 
tentativa da extinta Gazeta do 
Ipiranga de se apropriar  da marca 
do jornal mesmo com o veículo já  
registrado nos órgãos oficiais.

Edição nº 498:  A edição 
comemorativa dos 10 anos 
destacou as transformações 
urbanísticas ocorridas no bairro  
com a chegada do Metrô.

Edição nº 121: Gretchen foi capa 
com a revelação de que era boa 
aluna no Colégio Regina Mundi 
e conhecida pelas colegas de sala 
apenas como Maria Odete

Edição nº 940: Passagem da 
tocha Olímpica pelas ruas do 
bairro teve início no Museu 
do Ipiranga com a presença de 
atletas e personalidades.

09/10/1997

16/04/1998

23/03/2000

27/09/2007

28/07/2016

Ipiranga News reforça presença na 
Internet com vídeos e site reformulado

Sidharta

Ipiranguistas ilustres deixaram saudades

Sempre preocupado em acom-
panhar as mudanças midiáticas 
dos últimos anos, o Ipiranga 
News sabe da importância de 
se posicionar também na In-
ternet e nas redes sociais. Por 
isso, ao completar 20 anos, 
lançamos um site novo com o 
objetivo de facilitar a leitura e 
o acesso à informação. 

O novo layout dá mais desta-
que as notícias e aos serviços do 
bairro. A navegação agora é fei-
ta por um longo menu horizon-
tal, localizado no alto da página, 
para o acesso rápido às áreas de 
Bom Apetite, Casa & Cia, Cul-
tura & Lazer, Horóscopo, Sê Vê 
na TV e Turismo. Agora, ficou 
mais fácil visualizar o conteúdo 
nesses dispositivos. Site traz nova identidade visual que facilita a leitura de notícias e o acesso à informação

Desembargador Laércio foi colunista do jornal em sua fundação

A publicação de vídeos e 
matérias na página do Facebook 
também é mais um meio de 
comunicação com o leitor, que 
pode contribuir com pautas, 
sugestões e comentários em 
tempo real. Tudo feito para 
facilitar a vida do ipiranguista, 
que pode acessar os conteúdos 
publicados na versão impressa 
em qualquer lugar. 

Além disso, os ipiranguistas 
que quiserem podem receber 
a versão digital do jornal 
pelo WhatsApp. Basta ligar 
na redação e deixar o número 
de celular para envio. Site: 
www.ipiranganews.inf.br. 
Facebook: www.facebook.
com/ipiranganews. Telefone: 
29014-0655. 

Há algum tempo entendi que 
o conhecimento e a sabedoria 
pertencem às experiências do 
passado; Gautama Buda cujo 
nome original era Príncipe 
Sidharta nascido em Kapila-
vastu, fronteira com o Nepal 
no ano 563 a.C., foi o fundador 
de uma das primeiras religiões 
do mundo; seus ensinamentos 
podem ser resumidos no que os 
budistas denominam as grandes 
verdades apontando o “caminho 
de oito delas” – visão, pensa-
mento, discurso, ação, modo 
de vida, esforço, consciência e 
meditação corretos.

Diga-se então, que o budismo 

de vigência exercida pela sua 
integridade e sinceridade acima 
de qualquer dúvida nos exatos 
termos do caminho da verdade 
composto por visão, pensa-
mento, discurso, ação, modo 
de vida, esforço, consciência e 
meditação corretos.

Parabéns à toda equipe do 
jornal Ipiranga News.Suma 
Galhardia.

*Laércio Laurelli é desem-
bargador aposentado do Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, professor de Direito 
Penal e de Processo Penal e foi 
colunista do Ipiranga News

era aberto a todas as pessoas 
independente de raça, tabu, não 
exigindo distinções de castas ou 
outras que impedem o benefício 
à humanidade.

Portanto, em qualquer mo-
mento de nossas vidas pode-se 
aplicar a ampliação de conheci-
mentos de outrora favorecendo 
a expansão dessa influência e 
dos ensinamentos sem distinção 
das razões que o fato venha a ser 
levado na atual realidade.

Aproveito a eloquência desta 
matéria para cuidar e ressaltar 
o principal ordenamento do 
sucesso da obra jornalística 
que completa duas décadas 

Natal Saliba era advogado Osvaldo Gianotti foi vereador Mario Telles foi deputado federal Artur Dissei verticalizou bairro

Antiga sede da ‘Gazeta do Ipiranga’ será prédio residencial

Praça no Sacomã deu lugar ao Terminal do Expresso Tiradentes

Casas foram demolidas para construção do Metrô Alto do Ipiranga

Bairro passou por grandes 
transformações em 20 anos
O Ipiranga foi palco de 

intensas transformações nas 
últimas duas décadas e todas 
elas estiveram nas páginas 
do Ipiranga News. Umas das 
alterações urbanísticas de 
maior destaque foi a inaugu-
ração do Expresso Tiradentes 
(ex-Fura-Fila).

As obras do corredor de 
ônibus duraram dez anos e 
causaram muitos transtornos 
aos moradores da região. As-
sim, a conclusão do projeto 
foi bastante comemorada. Os 
trabalhos do então Fura-Fila 
começaram na gestão do ex-
prefeito Celso Pitta, foram 
paralisadas em 2000 e reto-
madas dois anos depois com 
a prefeita Marta Suplicy, que 
mudou o nome para Paulistão. 
A construção foi novamen-
te paralisada em 2003 e o 
canteiro de obras só voltou 
a funcionar em 2005 com o 
então prefeito José Serra.

Depois de tanto sufoco, 
veio o alívio com a inau-
guração em 8 de março de 
2007. À época, o prefeito já 
era Gilberto Kassab. Com o 
Expresso Tiradentes, cerca 
de 150 ônibus deixaram de 
circular pelas ruas do bairro, 
entre o Sacomã e o Centro. O 
trajeto do Sacomã até o Cen-
tro tem 8,5 quilômetros.

No mesmo ano, no dia 30 de 
junho, ocorreu outra inaugu-
ração que mudou a cara e a ro-
tina dos moradores da região. 
A estação Alto do Ipiranga da 
Linha 2 – Verde do Metrô foi 
aberta ao público.

As obras de expansão da Li-
nha 2 entre 
as estações 
Ana Rosa 
e Alto do 
I p i r a n g a , 
um trecho 
de 3,4 qui-
lôme t ros , 
t i v e r a m 
início  em 
2004 .  No 
p e r í o d o , 
t a m b é m 
foram entregues as estações 
Imigrantes e Chácara Klabin.

A estação Alto do Ipiranga 
recebe, em média, 40 mil 
passageiros por dia. A esta-
ção foi construída com uma 
nova concepção arquitetôni-
ca. A cúpula de vidro garante 
a entrada de luz e ventilação 
naturais. A plataforma está 
25 metros abaixo do nível 
da rua.

Para os ipiranguistas, a che-
gada da estação significou tam-
bém a valorização do comércio 
local, que só aumentou desde a 
inauguração do Metrô.  

Em 30 de janeiro de 2010, 
mais uma obra de impacto. 
Foi inaugurada a estação 
Sacomã, a primeira a receber 
portas de vidro na plataforma. 
A estruturas instaladas na 
beira da plataforma abrem si-
multaneamente quando o trem 

para, ampliando a 
segurança dos pas-
sageiros. Quando foi 
aberta ao público, há 
sete anos, era a esta-
ção mais moderna da 
América Latina, com 
tudo informatizado, 
inclusive a bilheta-
gem. Todos os dias, 
a estação Sacomã  
recebe cerca de 80 
mil usuários.

O acesso à região foi facili-
tado e as opções de entreteni-
mento também aumentaram. 
Diversos bares se instalaram 
nas ruas Costa Aguiar, Bri-
gadeiro Jordão e Cisplatina, 
deixando a vida noturna do 
bairro mais agitada. 

 Já na rua Bom Pastor, o 
prédio que sediou a extinta 
“Gazeta do Ipiranga” por 
vários anos foi demolido para 
a construção de um condomí-
nio residencial. Com mais de 
cinco décadas de existência, o 
jornal fechou as portas e saiu 
de circulação.

Nos últimos 20 anos, o Ipi-
ranga perdeu figuras ilustres, 
fundamentais para o fortale-
cimento do bairro. Entre os 
principais nomes destacam-se 
o advogado Natal Saliba, o 
vereador Osvaldo Giannotti, o 
deputado federal Mario Telles 
e o empresário Artur Dissei.

Saliba morreu aos 81 anos, 
em 2010. Foi ator da TV 
Tupi nas décadas de 50 e 
60, historiador do bairro e 
conselheiro do CAY (Clube 
Atlético Ypiranga).

Mario Telles morreu em 
2005 aos 79 anos. Teve des-
taque na trajetória do CAY 
ao ajudar o clube em um dos 
momentos de maior dificul-
dade financeira da agremia-
ção. Entrou para a política 
quando foi eleito vereador 
em 1954. Depois, foi eleito 
deputado estadual em 1959 

e permaneceu na Assembleia 
Legislativa até 1970, quando 
venceu a eleição para deputa-
do federal.

Outro grande líder político 
com atuação no Ipiranga foi 
Osvaldo Giannotti, que morreu 

aos 82 anos, em 2003. Exerceu 
vários mandatos de vereador 
entre 1973 a 1996. Também 
foi administrador regional e 
secretário municipal da Fa-
mília e do Bem-Estar Social 
na Gestão de Jânio Quadros.

Um dos principais  res-
ponsáveis pelo processo de 
verticalização do Ipiranga, o 
empresário Artur Dissei mor-
reu em 2005 aos 77 anos. Ao 
lado do irmão Pedro fundou, 
em 1948, a Sociedade Cons-

trutora Pedro Dissei e Cia., 
que atuou até 1975. A partir 
de 1976, com a entrada de 
novos engenheiros e membros 
da família, surgiu a Dissei 
Engenharia e Construção, em 
atividade até hoje.

“Chegada 
do Metrô 
significou 
também a 

valorização 
do comércio”
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News
Teatro
Estreia neste fi nal de semana

Coletivo Garbo&Co. estreia seu pi-
meiro trabalho neste sábado (7), no In-
box Cultural.  Espetáculo “STONEHE-
DDIES” é inspirado no documentário 
“Grey Gardens”. PÁGINA 13

Dia das Crianças
Comércio está otimista 

Esperando um aumento nas vendas 
de 3%, os comerciantes locais estão 
confi antes e esperam os consumidores 
para as compras, principalmente neste 
fi m de semana. PÁGINA 8

Paróquia deve receber aproximadamente 25 mil pessoas no feriado do dia 12 de outubro, Dia da Padroeira  

Igreja N. S. Aparecida será Santuário 

Informamos que, devido ao 
feriado de Nossa Senhora 
Aparecida (12), o jornal

Ipiranga News circulará na
sexta-feira (13). O balcão de

anúncios estará aberto até
quarta-feira (11) às 17 horas.

Os devotos de Nossa 
Senhora Aparecida terão 
um motivo a mais para 
festejar o dia da padroeira 
este ano. No dia 12 de ou-
tubro, data oficial da santa, 
a Paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida do Ipiranga 
será elevada a Santuário. 

Aproximadamente 25 mil 
pessoas devem participar 
da festividade. Quem fará o 
anúncio oficial da mudança 
de paróquia para santuário 
é o cardeal brasileiro, Dom 
Odilo Pedro Scherer, na 
missa que será celebrada 
às 16h. PÁGINA 3 
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Jornais a serviço da comunidade

Seleção brasileira será
campeã do mundo?

Sob o comando do técnico 
Tite, a seleção brasileira faz 
campanha histórica nas Eli-
minatórias da Copa do Mundo 
da Rússia de 2018. Com duas 
rodadas de antecedência, a 
equipe garantiu o título simbó-
lico da competição sem poder 
alcançada pelos adversários. 
O bom desempenho renovou 
a esperança do torcedor e da 

mídia especializada depois 
do vexame do 7 a 1 no Mun-
dial de 2014. A Pesquisa da 
Semana quer saber a opinião 
dos leitores sobre o assunto. 
A resposta pode ser dada nos 
sites www.ipiranganews.inf.br 
e www.jabaquaranews.com.br, 
enviada por carta ou entregue 
pessoalmente na rua General 
Lecor, 246, CEP: 04213-020.

Levantamento realizado 
pela concessionária ViaQua-
tro apontou que os acidentes 
envolvendo passageiros na li-
nha 4-amarela (Luz-Butantã) 
do metrô aumentaram em dois 
anos. Entre as causas estão ler 
ou digitar no celular, o que 
provoca tropeços e esbarrões, 
principalmente nas escadas 
e nas plataformas das esta-
ções, durante o embarque e o 
desembarque.  A Pesquisa da 
Semana foi saber a opinião 
dos leitores e constatou que 
apenas 87,2% deles não lê 
ou digita no celular enquanto 
anda.

“Sou motoris-
ta e motoqueiro, 
acho um absurdo 
conversar no ce-
lular enquanto 
caminha e prin-
cipalmente ao atravessar a rua. 
Uma vez uma adolescente estava 
atravessando a rua digitando 
e o celular caiu. Na hora ela 
parou para pegar e quase foi 
atropelada.” Arthur Batista, 24 
anos, estudante.

“Não uso o 
celular enquan-
t o  c a m i n h o . 
Acredito que se 
houvesse uma 
campanha de conscientização 
não haveria esse ‘boom’ do 
celular. Está crescendo absur-
damente o número de acidentes 
por causa do celular.” Jaqueline 
Oliveira, 27 anos, vendedora. 

“Evitar celular 
na rua é questão 
de hábito. Os 
pais precisam 
ensinar os seus 
filhos a usar o 
celular com segurança. Da mes-
ma maneira que eles dizem 
‘olhe para os dois lados antes de 
atravessar’, eles deveriam dizer 
‘pare e saia do meio do caminho 
quando for mandar mensagem 
ou falar ao celular”. Jailma Frei-
tas, 29 anos, comerciante.

“Não falo e 
faço ques tão 
de alertar meus 
filhos sobre o 
assunto. Falar 
no celular, seja 
andando ou dirigindo, au-
menta significativamente a 
chance de se envolver em um 
acidente.“ Kezia Wenceslau, 
32 anos, secretaria. 

“ N ã o  v e j o 
problema em 
digitar andan-
do. Claro que  
a pessoa não 
deve ficar ba-
tendo papo no celular enquan-
to anda. Por motivos de segu-
rança e para evitar acidentes 
também.” Ricardo Ramos, 43 
anos, administrador. 

“Não uso o 
celular na rua. 
Para atraves-
sar uma via, o 
pedestre deve 
t e r  todos  os 
seus sentidos funcionando 
perfeitamente. A audição e 
a visão são extremamente 
importantes nesta hora e se 
você não usá-las corretamente 
pode se envolver em um grave 
acidente.” Thábata Paladi, 23 
anos, 

“Não concordo em falar 
ao celular andando e muito 
menos dirigindo. Sou fisiote-
rapeuta: o ser humano diaria-
mente sofre uma carga emo-
cional. Quando está exercen-
do a  função dupla, neste caso 
andar e escrever, por muitas 
vezes realiza movimento de 
rotação de tronco, repetida-
mente. Isso pode ocasionar 
sérios problemas futuros.” 
Opinião enviada por email 
pela leitora Leandra Cipriano, 
42 anos, fisioterapeuta. 

“Há tempo e momento para 
todas as coisas. Isso demonstra 
a grande crise educacional no 
qual estamos atravessando. 
Leio e digito sim, em local 
conveniente, sem atrapalhar 
ninguém.” Opinião enviada 
pelo leitor Ronaldo Pereira.

Entrevistados 
não costumam 

digitar andando

Fiscalização com rigor 
Já está valendo a lei que autoriza 

a Prefeitura a conceder a empre-
sários a administração do Parque 
da Independência e outras áreas 
públicas da cidade. O prefeito 
João Doria sancionou na quarta-
feira (4) a lei que disciplina as 
concessões e permissões que serão 
realizadas dentro do Plano Mu-
nicipal de Desestatização. Além 
do Parque da Independência, a 
lei autoriza o prefeito a entregar 
para a iniciativa privada o Bilhe-
te Único, o Mercadão Central, 
o Mercado Kinjo Yamato, 107 
parques, praças e planetários e o 
serviço de remoção e pátios de 
estacionamento de veículos.

Segundo Doria, o programa 
provocará uma economia de R$ 
510 milhões por ano. A promessa 
é que os recursos provenientes das 
desestatizações serão direciona-
dos para investimentos em áreas 
prioritárias como saúde, educação, 
habitação, segurança, mobilidade 

e assistência social. Com a con-
cessão de mais áreas públicas 
nos próximos anos, o prefeito 
prevê um impacto financeiro de 
R$ 5 bilhões até 2020, referente à 
desoneração, receita, arrecadação 
tributária e investimentos. Nos 
próximos dias, por exemplo, Do-
ria deve enviar à 
Câmara Municipal 
o projeto que trata 
da privatização do 
Autódromo de In-
terlagos.

Todo o proces-
so, no entanto, 
ainda é cercado 
de muitas dúvidas. 
A gestão do tuca-
no ainda pretende 
lançar até o final do ano licitações 
para contratar os serviços pre-
vistos no pacote de concessões. 
Por enquanto, a Prefeitura abriu 
chamamentos públicos para re-
ceber de empresas projetos e 

sugestões para definir as regras 
das parcerias.

Com relação ao Parque da Inde-
pendência, está vetada a cobrança 
de ingresso, mas outros serviços 
poderão ser taxados, como uso dos 
banheiros, por exemplo. Também 
não se sabe será permitida a ins-

talação de bares, 
restaurantes e lo-
jas que descarac-
terizem o projeto 
original e histórico 
do local.

O que a popu-
lação da região 
espera das au-
toridades é total 
transparência em 
todo o processo. 

O que já se sabe é que a lei exige 
a publicação de demonstrações fi-
nanceiras periódicas do concessio-
nário e a obrigatoriedade, forma 
e periodicidade da prestação de 
contas do concessionário.

Não custa lembrar que o Tri-
bunal de Contas do Município 
(TCM) suspendeu a licitação 
aberta para contratar a empresa 
que cuidará da venda do espaço 
do Anhembi.Nos últimos dias, 
o TCM também suspendeu 
o chamamento público para 
o recebimento de propostas 
referentes a concessão dos 22 
cemitérios da cidade, também 
apontando falhas.

Doria afirma que as decisões 
do Tribunal de Contas fazem 
parte do jogo democrático, mas é 
bom saber que os conselheiros e 
a população estão fiscalizando de 
perto cada passo desse processo 
de concessão das áreas públicas. 
Todo o patrimônio da cidade 
foi construído com muito suor e 
dinheiro dos milhões de contri-
buintes do munícipio e, por isso 
não pode ser entregue de mão 
beijada a empresários que visam 
apenas o lucro.

“Todo o 
processo, no 

entanto ainda 
é cercado 
de várias 
dúvidas”

Casa de Repouso

Fisioterapia

Cardiologia

Acupuntura Laboratório

Odontologia

Otorrinolaringologia Aparelho Auditivo

Dermatologia

Endocrinologia

Reconstrução de mama gratuita 
Contribuir para a qualidade de 

vida das mulheres devolvendo 
sua auto estima é a motivação 
da profissional Priscila Iwana. 
Ela reconstrói a auréola do seio 
de quem teve câncer de mama 
ou que por outro fator teve a 
auréola do seio deformada. 

O trabalho é minucioso, 
exige concentração e muito 
aperfeiçoamento. Ela redese-
nha a parte da mama perdida 
ou prejudicada e em cerca de 5 
sessões, a pessoa tem mais do 
que a auréola reconstruída, ela 
retoma a satisfação ao se olhar 
no espelho.

Priscila trabalha na Vila Ma-
riana com micropigmentação há 
anos, processo que consiste em 
implantar (pintar) pigmentos na 
derme, assim como a tatuagem. 
Apaixonada pelo trabalho, a 
profissional se especializou fora 
do País e voltou com a técnica 
quase indolor e que não sangra. 
A paixão pelo trabalho só cres-
ce e junto a vontade de ajudar 

e expandir a possibilidade às 
mulheres. Ela resolveu oferecer 
gratuitamente a reconstrução da 
auréola da mama de mulheres 
que não têm condições de pa-
gar pelo serviço, que custa em 
média R$1.800. 

A profissional vai atender 
até dezembro 20 mulheres por 
mês a custo zero. A ação reforça 
também a campanha nacional 
contra o câncer de mama  que 
teve início neste mês de outu-
bro. “As pessoas ainda estão co-
nhecendo a técnica, mas estou 
disposta a conversar, explicar 
e fazer as avaliações necessá-
rias, além dos retoques”, diz a 
profissional. 

Para participar, as pacientes 
não precisam provar que não 
podem pagar pelos serviços. “A 
pessoa já está com o psicológico 
prejudicado. Por isso acredito 
na sua palavra. Se ela não tiver 
mesmo como pagar, vem até o 
Studio e o custo será todo nos-
so”, informou.

Trabalho feito com pigmentação devolve a auto estima da mulher
Alessandra de Souza Santo-

ro está entre as pacientes que 
tiveram a auréola de mama 
reconstruída pela profissional. 
Alessandra se submeteu a uma 
cirurgia de redução de mama 
e teve fibrose, insuficiência 
em produzir um tecido igual 
ao que foi lesado. Através de 
uma amiga ficou sabendo do 
trabalho de Priscila e deu início 
ao procedimento. “Estou na 
terceira sessão e super satisfeita. 

Agora sim consigo me olhar 
no espelho, algo que antes não 
conseguia”, relatou. 

A profissional atende no Con-
temporânea Studio de Beleza 
que fica na rua Embuaçu, 375, 
na Vila Mariana. Informações: 
95530-9262. Para preencher 
uma das 20 vagas mensais 
gratuitas disponibilizadas para 
quem não pode arcar com o pro-
cedimento financeiramente, bas-
ta ligar e agendar uma avaliação.  
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PREVENÇÃO
Outubro Rosa chegou e com 

ele a campanha de conscienti-
zação contra o câncer de mama. 
Em parceria com a UBS São 
Vicente de Paula e o Museu 
Paulista, o Museu de Zoologia 
vai promover uma programação 
especial no dia 24 de outubro, 
às 9h. Avenida Nazaré, 481 – 
Ipiranga.    

FÁBULAS  
O universo das Fábulas En-

cantadas chega ao Central Plaza 
Shopping para tornar o Dia das 
Crianças muito mais lúdico e 
divertido. Além do incentivo à 
leitura, as crianças irão partici-
par de momentos incríveis no 
Baú da Imaginação, Camarim 
com fantasias eEspaço baby.  A 
ação é gratuita e a oficina é des-
tinada a crianças de 1 a 13 anos. 
Até o dia 15 de outubro. Av. Dr. 
Francisco de Mesquita, 1000. 

BAZAR
De segunda a sexta-feira, 

das 8h às 12h e das 13h às 
17h, e aos sábados das 8h às 
13h, a Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida promove seu bazar 
permanente. A igreja também 
aceita doações. Rua Labatut, 
781 – Ipiranga.

CURSO
A DRE Ipiranga vai reali-

zar o curso “Flexibilizações 
das Práticas Pedagógicas e 
o Atendimento Educacional 
Especializado”, voltado para 
coordenadores pedagógicos, 
professores de Educação Infan-
til, Fundamental I e II e Médio. 
A carga horária será de 12 horas 
presenciais. Turma única com 
limite de 50 participantes. Para 
se inscrever, o interessado deve 
acessar o link goo.gl/forms/
rsynzp09jmldtazq2 e preencher 
o formulário.

ADEFAV
No dia 25 de outubro, das 

19h30 às 23h, a ADEVAF 
promove no Esteio Grill & 
Gourmet mais um tradicional 
e delicioso jantar beneficente 
da instituição. Na ocasião terá 
rodízio de pizzas e Buffet de 
massas e saladas. Rua Fran-
cisco Peres, 250 – Ipiranga. 
Informações e ingressos: 
3571-9511.

MUSEU
O Museu do Ipiranga pro-

move no dia 11 de outubro, 
das 14h às 16h, palestra com 
as equipes dos Setores de 
Informáticas e Segurança do 
Museu do Ipiranga. No dia 
18, no mesmo horário tem 
o encontro com o Setor de 
Pinturas do Museu do Ipiran-
ga, com Yara Ligia Petrella. 
Avenida Nazaré, 268.

Moradores colocam galhos para 
sinalizar buraco na Vergueiro  
 Quem passa pelo cruza-

mento da rua Vergueiro com a 
rua Huet Bacelar, com algum 
veículo precisa desviar de um 
buraco aberto no asfalto com 
cerca de meio metro de pro-
fundidade, que está sinalizado 
com galhos de árvore. 

A medida, apesar de ser im-
provisada, tem sido útil para 
alertar os motoristas. Assim, 
eles percebem a necessidade 
do desvio com antecedência, 
e também serve para chamar 
a atenção e que a necessidade 
de reparos chegue ao conheci-
mento da Prefeitura Regional 
do Ipiranga. Sinalização com galhos foi improvisada para evitar acidentes 

Paróquia N. Senhora Aparecida do 
Ipiranga será elevada a Santuário  
O Ipiranga vai ganhar um San-

tuário. No dia 12 de outubro, Dia 
de Nossa Senhora Aparecida, 
a paróquia que leva o nome da 
santa será elevada a Santuário. 
Fundada no dia 19 de fevereiro de 
1942, a história da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida se confunde 
com história do próprio bairro 
do Ipiranga e está em profunda 
sintonia com a história recente da 
Igreja em São Paulo.

O momento foi muito esperado 
e desejado pelos fiéis e religiosos 
da igreja e vai acontecer na missa 
das 16h que será celebrada pelo 
cardeal brasileiro, Odilo Pedro 
Scherer. Em seguida o Bispo Dom 
José Roberto Fortes Palau, minis-
trará a missa campal às 18h.

Fundada no ano do IV Con-
gresso Eucarístico Nacional, na 
década de 40, Nossa Senhora Apa-
recida como a primeira peregrina 
do IV Congresso. Uma réplica 
verdadeira da imagem de Nossa 
Senhora seguiu em  procissão até 
a Várzea do Ipiranga.

Os anos se seguiram, e os padres 
empreendiam campanhas, rifas, 
festas e todos outros tipos de re-
cursos para que a obra do templo 
não ficasse parada. Campanhas do 
tijolo, do livro de ouro entre outras 
ainda são lembradas pelos mora-

Missa que anunciará a mudança acontece no dia 12 de outubro
dores mais antigos do bairro.

Na década de 50 a campanha 
do alumínio usado tomou conta 
do Ipiranga para que a construção 
fosse concluída. Finalmente em 
1960 a Imagem peregrina era 
transferida da Igreja provisória 
para o grandioso templo constru-
ído ao longo de quase 20 anos.

Em comemoração aos 300 
anos do Ano Mariano, e devido 
sua história de vida, a Paróquia 
Nossa Senhora do Ipiranga foi 
escolhida para ser Santuário. O 
pároco da igreja, Anísio Hilário 
falou da alegria e das responsa-

bilidades do momento. “Tudo é 
novo para todos nós da paróquia, 
mas estamos muito felizes em 
sermos escolhidos e sabemos da 
responsabilidade que nos espera, 
mas estamos nos esforçando para 
atender a demanda”, explicou.

Na quinta-feira (12), a Paróquia 
estará em festa durante todo o dia 
e deve receber cerca de 25 mil 
pessoas. As missas terão início às 
5h30 e seguem às 7h, 8h30, 10h, 
11h30, 13h, 14h30, 16h, 18h e 
19h30. A procissão acontece às 
17h pelas ruas do bairro. A Paró-
quia fica na Labatut, 781.

Corrida e Caminhada de 
Heliópolis busca patrocinador

A Corrida e Caminhada de 
Heliópolis que nos últimos 
anos contou com o patrocínio 
da Caixa Econômica Federal, 
neste ano de 2017 infelizmente 
não terá esse apoio. 

Para idealizar a Corrida, que se 
tornou uma tradição na comuni-
dade, a UNAS Heliópolis buscou 
outras alternativas para viabilizar 
a 12ª edição do evento. O projeto 

foi inscrito no edital da Virada 
Esportiva de São Paulo, incluindo 
a Corrida e Caminhada de He-
liópolis na agenda de atividades 
esportivas da cidade. Porém, a 
Prefeitura de São Paulo informou 
o cancelamento do edital, com 
a desculpa de falta de recursos - 
(isso após, o edital está aberto e 
público para o envio de propostas 
deste 14 de Julho de 2017).

Sem poder contar com ne-
nhum tipo de apoio que viabi-
lize sua execução, a Corrida e 
Caminhada de Heliópolis está 
buscando parceiros e apoiado-
res para que seja possível rea-
lizar a 12ª edição deste grade 
evento para Heliópolis. Quem 
quiser ajudar basta enviar um 
email para comunicacao@
unas.org.br.
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Moradores não podem usar a 
quadra do Balneário Ipiranga 

Sem manutenção, Parque da 
Aclimação está abandonado
Caminhar pelo Parque da Acli-

mação é se deparar com velhos 
problemas. Há décadas, por exem-
plo, as pistas de bocha continuam 
abandonadas. O local, praticamente 
em ruínas, está tomado pelo mato. 
As árvores quando são podadas, 
ficam jogadas no chão, banheiros 
fechados e lixo são apenas algumas 
das reclamações crônicas dos fre-
qüentadores do local. 

Entre os animais a superlota-
ção de gatos preocupa. O lago 
que outrora enchia de beleza os 
olhos dos visitantes, agora está 
abandonado. A cor esverdeada 
causa um impacto triste e a água 
turva impede o visitante de ver 
os peixes. A falta de manuten-
ção é o que vem mais chamando 
atenção do Parque. 

Na entrada principal troncos de 
árvores derrubadas espalhados por 
todos os canteiros, vegetação alta 
e falta de varredura dão boas vin-
das ao frequentador.   Atualmente, 
apenas quatro pessoas cuidam de 
todo o território. Porém, não há 
autorização para que eles façam 
tarefas que não sejam de suas 
competências, conforme consta 
em seus cargos. 

Uma das atitudes paliativas para 
amenizar o quadro de abandono é 
formar mutirões de limpeza com 

Quadra do equipamento da Prefeitura foi reformada há semanas, mas segue sem uso 

Há meses frequentadores disputam espaço com galhos secos  
funcionários da prefeitura, grupos 
escoteiros e a comunidade. 

O que é insuficiente em um Par-
que que precisa de limpeza diária e 
constante. “O Parque recebe muita 
gente, principalmente agora com a 
chegada da Primavera. Todos nós 
precisamos que ele seja cuidado. 
É o coração verde, o pulmão da 
Aclimação. E isso não vem acon-
tecendo”, disse Tânia Cristina. 

Apesar de ter três banheiros em 
toda sua extensão, apenas dois 
estão funcionando normalmente. 

O Balneário Carlos Joel 
Nelli, localizado na Praça 
Nami Jafet, 45, no Ipiranga, 
passou por melhorias. A pis-
cina passou por manutenção, 
as salas estão conservadas 
e a quadra foi pintada. As 
aulas estão a todo vapor no 
clube escola e a piscina foi 
reaberta para a população. 
O que está intrigando os fre-
quentadores é o isolamento 

da quadra esportiva. 
Pintada recentemente na cor 

azul e amarelo, a única quadra 
esportiva do Balneário perma-
nece há mais de 20 dias fecha-
da. A informação de algumas 
pessoas que frequentam o 
local, é que o espaço só será 
reaberto após a inauguração 
oficial que deverá ser feita 
pelo Prefeito de São Paulo, 
João Doria. A data ainda não 

se sabe, depende da agenda lo-
tada de Doria. Enquanto isso, 
a população segue sem poder 
usar a quadra esportiva. 

“Se for verdade acho isso 
um absurdo. O espaço está 
novinho e a comunidade está 
carente de área de lazer. Não 
entendo o que falta para dar 
inicio às atividades na qua-
dra”, disse a moradora do Ipi-
ranga Berenice Cavalcante.

Isso porque não há servidores 
suficientes para ficarem como 
responsáveis pelo local.

Com a chegada da primavera, 
a estimativa é que o Parque da 
Aclimação seja muito mais mo-
vimentado, e receba moradores 
de outras regiões além do seu 
entorno. Para conseguir atender 
às expectativas do público, os 
funcionários esperam que o qua-
dro aumente, e a vizinhança torce 
para que as entidades competentes 
se manifestem. 

Polo Cultural Cambuci homenageia idosos 

Na ocasião foi assinado a regulamentação Municipal do Idoso 

O Polo Cultural da Terceira 
Idade, no Cambuci, preparou 
uma grande festa no domingo 
(1º) para comemorar o Dia do 
Idoso. O evento contou com 
a presença do Prefeito de São 
Paulo, João Doria, que na oca-
sião assinou o decreto de regu-
lamentação do Fundo Municipal 
do Idoso, criado pela Lei 15.679 
em dezembro de 2012.

O objetivo do Fundo Munici-
pal do Idoso é garantir recursos 
financeiros para implantação, 
manutenção e desenvolvimento 
de programas e ações dirigidas à 

terceira idade. A verba para mantê-
lo será proveniente de doações e 
contribuições de pessoas físicas 
ou jurídicas, de direito público 
ou privado. Além disso, reunirá 
multas decorrentes de infrações 
administrativas em razão de deso-
bediência ao atendimento prioritá-
rio ao idoso e do descumprimento, 
por parte de entidades, de regras 
relacionadas ao atendimento a 
este público.

 “Depois de cinco anos esse 
decreto é assinado. É um gesto 
de respeito e solidariedade com 
as pessoas da terceira idade, 

que representam capacidade e 
experiência”, declarou Doria.

Os recursos serão utilizados 
na realização de pesquisas e es-
tudos sobre essa faixa etária no 
município, capacitações para a 
rede de atendimento, elaboração 
de guias de orientação de direi-
tos, campanhas de prevenção 
de quedas e violências sofridas 
por essa população, entre outras 
ações preventivas.

“Estamos avançando no aten-
dimento à demanda do idoso pau-
listano, com ações desenvolvidas 
no Polo, projetos criados pela 

Coordenação de Políticas para 
Idosos e, agora, com a regula-
mentação do Fundo Municipal”, 
afirma Eloisa Arruda, secretaria 
de Direitos Humanos e Cidada-
nia. “Como ainda há muito por 
fazer em prol do envelhecimento 
na cidade, a regulamentação ini-
cia outro processo”.

O Polo Cultural da Terceira 
Idade José Lewgoy (mais co-
nhecido como Polo Cultural do 
Cambuci) foi criado em 2000. 
O espaço atende cerca de 450 
pessoas a partir dos 50 anos e 
oferece oficinas gratuitas .
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Guerra contra gordura localizada

Silhueta enxuta, com tudo no lugar, é o sonho de todas as mulheres
também na redução de gordura 
localizada e flacidez. No procedi-
mento, as células de gordura são 
aquecidas a uma temperatura de 

42º a 45ºC provocando apoptose 
(morte) dos adipócitos de forma 
completamente segura sem quei-
mar a epiderme. 

A gordura localizada sempre 
aparece em regiões como flancos, 
culotes e barriga. Resistente, ela 
não sai com tanta facilidade, mas 
algumas tecnologias podem surtir 
efeito. Do congelamento seletivo 
ao aquecimento substancial das 
células de gordura, novos pro-
cedimentos vêm sendo criados e 
alguns usam até a força de um ul-
trassom para destruir a gordura.

O UltraShape Power é um 
avançado sistema de ultrassom 
microfocado capaz de reduzir até 
32% da gordura localizada por 
meio da tecnologia HiFu (High 
Intensity Focused Ultrasound). 
Segundo especialistas, o equi-
pamento realiza a emissão de 
energias de ultrassom concentrada 
em pequenos pontos que age des-
truindo seletivamente as células 
de gordura de forma precisa e não 
invasiva. Esse sistema promove 
redução de medidas e trata de 
forma homogênea e em sessões 
rápidas, desde áreas pequenas até 

um abdômen inteiro – a sessão 
dura apenas 35 minutos. Duran-
te a aplicação, o paciente sente 
apenas uma pequena vibração. O 
procedimento UltraShape Power 
é voltado principalmente para o 
abdômen, coxas e flancos; não 
é invasivo e permite o retorno 
imediato às atividades normais 
após a sessão. O protocolo é feito 
em três sessões, uma a cada 15 
dias. Recentemente aprovado 
pela ANVISA, o equipamento 
encontra-se nas melhores clínicas 
médicas do Brasil.

O VelaShape III ganhou uma 
nova versão, mais potente, que 
permite aquecimento mais espe-
cífico e confortável com resultado 
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Cultive uma estufa caseira 
de maneira simples e rápida   

Não é preciso gastar fortunas em instalações de vidro 
Não é uma missão fácil fazer 

com que as mudas de plantas 
cresçam saudáveis e bonitas. 
Uma alternativa para esse perío-
do é a estufa, que pode ser feita 
em casa, quase sem trabalho, e dá 
um efeito e tanto no crescimento 
das plantinhas. São estruturas que 
tem como o objetivo acumular 
e conter calor. A temperatura é 
maior no  interior que ao seu re-
dor e tem pouca ventilação, para 
que o calor não se perca.  

Mas não é preciso gastar for-
tunas em grandes instalações 
de vidro: pode-se aproveitar 
um espaço da própria casa. As 
varandas fechadas com vidro ou 
as lavanderias envidraçadas são 
ideais para orquídeas. Outras 
alternativas são aquários gran-
des com tampas, que podem 
ser ótimos para as famílias das 
cactáceas e suculentas. 

Mais fácil ainda é montar um 

suporte com madeira e revestir 
com sombrite preta (aquela tela 
que protege as janelas dos inse-
tos), que garante um efeito um 
pouco mais escuro e conserva o 
calor. As ervas são plantas frágeis 
que não precisam ter excesso 
de sol. Se a luminosidade for 
filtrada, é melhor. Além disso, 
umidade, irrigação adequada, 
adubação, e muito cuidado são 
fatores imprescindíveis para que 
elas se desenvolvam. 

Plantas de sol não se dão 
muito bem dentro da estufa. 
Para saber esses detalhes sobre 
cada espécie é importante se 
informar na hora da compra.  

Depois que a planta semear na 
terra, pode se retirada da estufa 
para ser replantada em um vaso 
maior. Aí é só tomar cuidado 
com a irrigação, pois água de-
mais também pode matar. 

Ruas do bairro recebem 
mutirão de limpeza itinerante 

Vendas do Dia das Crianças 
deve agitar o comércio local

A quinta edição do programa 
Faça seu Bairro Lindo na Pre-
feitura Regional Vila Mariana 
reuniu cerca de 200 pessoas no 
sábado (30), na Praça Pereira 
Coutinho e em ruas do entorno, 
na Vila Nova Conceição. Pela 
primeira vez, o mutirão foi iti-
nerante e percorreu as ruas Do-
mingos Fernandes, Domingos 
Leme, João Lourenço, Jacques 
Félix, e Brás Cardoso.

 A pedido dos moradores fo-
ram construídas duas rotatórias 
verde em parceria com a CET 
(Companhia de Engenharia de 
Tráfego) - na esquina das ruas 
Domingos Lemes com a João 
Lourenço e na Jacques Félix 

Neste Dia das Crianças, 
o movimento de vendas do 
varejo paulistano deve apre-
sentar crescimento na faixa 
de 3% em relação ao mesmo 
período de 2016. Essa é a 
estimativa da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP) 
a partir do desempenho do 
setor  nos úl t imos meses, 
registrado pelo Balanço de 
Vendas da entidade.

“É um segmento especiali-
zado que tem impactos espe-
cíficos na economia. Criança 
não quer qualquer coisa, 
br inquedo é  br inquedo”, 
explica o gerente comercial 
Pedro Evaristo sobre as ven-
das neste  período. Além dos 
jogos e brinquedos, os ele-
trônicos também são cotados 
nas opções de presentes.

Segundo  a  en t idade ,  a 
expectativa comprova que 

A pedido dos moradores foram construídas duas rotatórias em parceria com a CET

Primeiro semestre teve um aumento de 2,5% nas vendas 

com a Brás Cardoso -, que inte-
gram o projeto traffic calming 
(medidas para, literalmente, 
acalmar o tráfego de veículos), 
e outra rotatória já existente, na 
esquina das ruas Jacques Félix 
com a Domingos Fernandes, 
foi reformada. Durante o mu-
tirão foram plantados três Ipês-
amarelos, um Pau-ferro e 100 
m² de grama amendoim.

 O muro da Escola Estadual 
Martim Francisco, que estava 
pichado, foi pintado pelos alu-
nos do colégio e por moradores 
do bairro, que também ajuda-
ram na pintura de guias, varri-
ção da rua e das calçadas.

“São detalhes que fazem 

a economia apresenta me-
lhora, e a indústria de brin-
quedo acompanha essa fase. 
No primeiro semestre de 
2017, o crescimento foi de 
2,5% acima do apurado no 
mesmo período de 2016. 
Mesmo com a base fraca 
de comparação de 2016, o 
movimento do varejo tem 

a diferença. A rotatória era 
uma reivindicação antiga dos 
moradores, até que enfim foi 
feita. A escola agora é outra. 
Sabemos que muita coisa 
ainda tem que ser feita, mas 
já é um começo”, disse a mo-
radora Margareth Rocha.   

 O  mut i rão  t eve  apo io 
da Bost ik/Forta leza,  que 
doou cimento e t inta,  da 
AMVNC (Associação dos 
Moradores  de Vila  Nova 
Conceição), da Secretaria 
Municipal  de Saúde,  que 
levou uma tenda com mate-
rial informativo sobre do-
enças sexualmente trans-
missíveis, e da Condor.

mostrado sinais concretos 
de recuperação. O último 
Balanço de Vendas da ACSP 
m o s t r a  q u e  n a  p r i m e i r a 
quinzena de setembro as 
v e n d a s  a u m e n t a r a m  e m 
média 3,8% frente a igual 
período do ano passado. Já 
em agosto houve crescimen-
to médio de 3%.
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BUFFET, DOCERIAS, FESTAS, CESTAS E SERVIÇOS

CHURRASCARIAS, RESTAURANTES, PIZZARIAS E PADARIAS
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APTO - M. VELHO
2 DOR - GR - R$ 265 MIL
Totalmente reformado, 

impecável, loc. na R. Cel. 
Fco. Inácio c/ 2 dor,

sala 2 amb., coz., banh., 
as, 01 vaga, etc.

APTO - M. VELHO
2 DOR. - GR
R$ 280 MIL

Próx. à R. Vergueiro, c/ 
2 dor., sala, coz., banh., 

piscina, s.festas, p.ground 
e garagem.

SOBRADO
JD.PATENTE

Vago, loc. na R. 
Francisco Leme, n. 277, 

c/ 2 dor., sala, coz., 
banh., quintal grande e 

02 vagas.

APTO - M. VELHO 
2 DOR. - GR
R$ 300 MIL

Loc. próx. à R. do Reno, 
c/ 2 dor.(suíte), sala 2 
amb.c/ terraço, coz., 

banh, s.festa e garagem.

APTO
SACOMÃ

2 DOR. - 2 VAGAS
R$ 320 MIL

Vago, loc. na R. Itaituba, 
c/ 02 dor., sala, coz., 

banh., as, 2 vagas, etc.

SÍTIO - S. B. CAMPO
PERMUTA - R$ 180 MIL

Km 37 da Via Imigrantes, atrás 
do Mc’Donalds, c/ 33 mil m2, 

casa de 3 dor., e casa de caseiro, 
cx. d’agua de 10 mil litros, mata 
virgem, bastante montanhoso.  

Aceita permuta c/ casa no bairro 
do Ipiranga e adjacências, no 

valor aprox. de R$ 600 mil.

SOBRADOS NOVOS
S. J. CLIMACO - 2 DOR.
2 VAGAS - R$ 350 MIL

Novo, ótimo acabamento, 
próx. à R. Floresta Clube, c/ 
2 dor., sala 2 amb., coz., 2 

banh., quintal, 2 vagas.
Fotos site Ref.184. CONFIRA

APTO - IPIRANGA
3 DOR. - GR.
R$ 358 MIL

Ótimo apto, loc. próx. ao 
Mercado Municipal, c/ 

3 dor.(ae), sala 2 amb., 
coz., banh., e garagem.

APTO - M. VELHO
2 DOR. - GR - R$ 385 MIL

Ótimo apto, loc. na R. 
Regino Aragão, n. 65 c/ 2 

dor (suíte)ae, sala 2 amb. c/ 
varanda, coz.(ae), banh., as, 
s.festas, piscina, churasq., 

playground, s.jogos, fitness, 
quadra e garagem.

TÉRREA - M. VELHO
2 DOR. - 10X28 - R$ 650 MIL

Loc. próx. à R. Regino 
Aragão, , c/ 2 dor. (suíte), 
sala 2 amb., copa, coz., 
banh., qe, wc, as, salão 

festas e gr 2 autos. 

COMERCIAL
Galpão- Rua Alencar Araripe, 500m2, c/escrit., 4 wc, coz., ref, etc.  .......................................................................................R$   6.500,00
Galpão- Jd.Maristela, c/ 1.100m2 de a.constr e 1.600 m2 de terreno ......................................................................................R$ 10.000,00
Galpão – S.J.Climaco-Estr. S.J.Climaco-  c/700m2, escr., vest. banh.,refeitorio ....................................................................R$   7.000,00
Salão- M.Velho_ R.Elba, c/100m2, 2 wc, 4 portas de aço .........................................................................................................R$   2.200,00
Sala  Ipiranga- R. do Grito, c/ 50m2 e garagem ..................................................................................... cond. R$ 550,00 .... R$   1.800,00

APARTAMENTO 
Ipiranga- R. Silva Bueno, c/2 dor., sala, coz., banh., as.  ........................................................................... cond. R$ 80,00 .... R$ 1.400,00
Ipiranga- R.1822-NOVO-, c/ 2dor (suíte), sala 2 amb.c/varanda, coz.(ae), 01vg.  ...c/cond. incluso R$ 2.500,00 (Fotos no site ref. 223)
Ipiranga- R.Cipriano Barata, 790, c/2dor, piscina, s.festas, gr.  ................................................................ cond. R$ 788,00 .... R$ 1.650,00
Sacomã- R.Manuel Buchala, 02 dor., sala, coz., banh, wc ....................................................................... cond. R$ 515,00 .... R$ 1.000,00
Sacomã- R. Marechal Pimentel, c/02 dor., sala, coz., banh, gr.  .............................................................. cond. R$ 480,00 .... R$ 1.200,00

SOBRADO
NOVO – Rua Antonio Falcato, c/ 02dor., sala,coz., banh., lavabo, 2 vagas ...............................................R$ 1.500,00 (Foto site ref. 184)

TÉRREA
Sacomã- R. Lino Coutinho, c/ 3, c/ 1 dor., sala, coz., banh.  .........................................................................................................R$ 800,00
Sacomã – R.Marquês de Maricá, 207 casa 1, c/1 dor., sala, coz., banh. e garagem ....................................................................R$ 950,00
Diadema- Rua Turiaçu- 1 dor, coz, banh, lavanderia .....................................................................................................................R$ 450,00

Grupo estreia peça inspirada em 
documentário dos irmãos Maysles 

Após três anos de pesqui-
sas e investigações, o coletivo 
Garbo&Co. estreia seu primeiro 
trabalho “STONEHEDDIES” 
neste sábado (7), no Inbox Cul-
tural, em Pinheiros. A peça segue 
em cartaz até 4 de novembro, 
sempre aos sábados, às 21h. 

As personagens foram desen-
volvidas a partir do estudo do 
documentário “Grey Gardens”, 
lançado em 1975 pelos irmãos 
Maysles, que retrata o cotidiano 
de Edith Bouvier Beale e sua 
filha homônima, cuja história 
de abandono e ruína da casa à 
beira mar onde moravam ficou 
notória pelas relações familiares 
que tinham com a ex-primeira 
dama estadunidense Jacqueline 
Kennedy Onassis.

No que restou de uma casa, 
mãe e filha ocupam-se apenas 

de existir, uma em relação à 
outra. Livres das convenções 
do tempo, suas memórias não 
possuem grandes distinções de 
épocas ou localidades. Elas tra-
fegam por alguns episódios da 
humanidade, compartilhando 
testemunhos de solenidades, 
cerimônias e recepções, como 
se tivessem lá estado. 

Com dramaturgia inédita de 
André de Araujo, o espetáculo 
privilegia sutilezas estéticas re-
lacionadas ao documentário. A 
intenção não é reproduzir a rotina 
de Grey Gardens, mas sim estu-
dar a relação entre as personagens 
e criar uma nova atmosfera que se 
aproprie dos mecanismos encon-
trados no documentário.

 O coletivo Garbo & Co. reúne 
artistas de diversas trajetórias e 
que se dedicam ao teatro há mui-

tos anos. Tendo uma experiência 
em comum, o grupo formou-se 
em 2014 quando as atrizes Bian-
ca Muniz, Nicole Marangoni e 
Naiene Sanchez se encontraram 
no Centro de Pesquisa Teatral 
(CPT) do Sesc Consolação, 
coordenado por Antunes Filho. 
Desde então, as artistas pesqui-
sam o tema “relações humanas” 
e buscam com este trabalho 
verticalizar não só essa temática 
como, principalmente, o trabalho 
de interpretação e criação do ator. 
A direção é de Naiene Sanchez.

Os ingressos custam R$ 40 (in-
teira) e R$ 20 (meia) e podem ser 
comprados pelo site www.sympla.
com.br/stoneheddies__188817. 
Duração: 50 minutos. Classifica-
ção: 12 anos. A bilheteria abre uma 
hora antes do início do espetáculo. 
Rua Teodoro Sampaio, 2355.

Contatos para esta coluna: paularamos@ipiranganews.inf.br

Paula Ramos

Lavagem Ecológica: oportunidade de 
gerar renda extra investindo pouco

Economia de água, praticida-
de e mobilidade. Essas são al-
gumas vantagens que a lavagem 
ecológica de automóveis tem 
sobre a lavagem comum. Além 
disso, o serviço oferece uma óti-
ma oportunidade de gerar renda 
extra investindo pouco.

Para quem tem interesse em 
exercer a atividade, há uma 
ótima oportunidade aqui no Ipi-
ranga. O Instituto ITP (Instituto 
de Integração Técnico-Profis-
sionalizante), ao lado do metrô 
Sacomã, oferece, no próximo 
dia 10, às 19h, um Workshop 
Gratuito de Lavagem Ecoló-
gica, que contará com sorteio 
de kits e atividades práticas. O 
evento tem vagas limitadas.

O Instituto ITP é uma escola 
técnica de serviços automotivos 
e oferece os seguintes cursos: 
Martelinho de Ouro, Estética 
Automotiva, Pintura Automo-

ITP oferece workshop gratuito para quem quer exercer a atividade
tiva, Colorimetria, Fast Repair 
e Gestão de Serviços Automo-
tivos.

Serviço: Workshop Lavagem 
Ecológica. Data: 10/10/2017, às 
19h. Local: Instituto ITP, na rua 

Bom Pastor 2.795. 
Inscrições através do site: 

institutoITP.com.br, e-mail: 
contato@institutoitp.com.br 
ou pelos telefones 5061-1146  
e 94018-6599. 

Corrida de rua no Parque da 
Independência reúne 6 mil 

O Parque da Independência 
recebeu 6 mil pessoas que par-
ticiparam da etapa de São Paulo 
do Circuito da Longevidade 
Bradesco no domingo (1º). Os 
atletas tiveram a opção de par-
ticipar da caminhada de 3k ou a 
corrida de 6k.

Uma das novidades do evento 
foi o preço popular da inscrição. 
R$ 10 para caminhantes e R$ 20 
para corredores, e os idosos pa-
gavam meia. O valor equivalente 
ao da renda obtida é sempre desti-
nado a uma entidade assistencial 
indicada pelas prefeituras das 
cidades por onde passa o Circuito 
da Longevidade.

Acostumada a participar do 
evento, a comerciante Denise 
Tavera, completou o percurso 
em um pouco mais de 1 hora. 
O resultado a deixou satisfeita, 
já que objetivo da prova para 
a comerciante foi superar seus 
limites. “Completar o trajeto é 
maravilhoso. Estou feliz com o 
resultado, afinal reduzi meu tem-
po em 13 minutos este ano. Corro 
por esporte e não faço disso uma 

Participantes puderam escolher entre caminhada ou corrida
profissão, mas estou amando os 
resultados que o esporte traz para 
o corpo”, disse Denise.       

O Circuito da Longevidade 
é realizado em dez cidades de 
seis Estados, além do Distrito 
Federal. Criado pelo Bradesco 
Seguros, o projeto quer incentivar 
a prática da atividade física para 
todas as idades.

Desde a primeira edição em 
2007, o Circuito da Longevidade 
doa toda a renda arrecadada com 
a venda das inscrições para uma 
entidade sem fins lucrativos.  
Mais de R$ 3 milhões já foram 
distribuídos.

O Circuito já foi realizado em 
19 cidades, reunindo cerca de 410 
mil inscritos.

Imperador do Ipiranga completa 
49 anos com muita festa e samba 
A Escola de Samba Impe-

rador do Ipiranga reuniu na 
Vila Carioca a nata do samba 
paulista, na sexta-feira (29), 
quando comemorou 49 anos 
de fundação.  Ritmistas e 
passistas de pelo menos dez 
escolas compareceram ao 
evento, que contou também 
com as  apresentações da 
coirmã convidada Vai-Vai e 
dos grupos Samba 90 e Pro-
jeto Favela. 

O presidente Eduardo de 
Lukas, emocionado, agra-
deceu a todos presentes e 

destacou a importância da 
escola na comunidade e no 
Carnaval. A comemoração 
teve início com a apresenta-
ção dos pavilhões das escolas 
coirmãs. A corte do Carnaval 
marcou presença, assim como 
passistas de ouro.

 Fãs da Imperador não falta-
ram e compareceram em peso 
a quadra da representante do 
Ipiranga, situada na avenida 
Carioca, 99. A festa rolou a 
madrugada toda e foi regada 
com muito samba e lembran-
ças de enredos antigos da 

escola, que promete vir com 
tudo na passarela do samba 
em 2018. 

A agremiação será a última 
agremiação a desfilar pelo 
Grupo de Acesso no Carnaval 
de 2018 e o enredo que levará 
ao Anhembi será “Solidarie-
dade - A explícita magia de 
sonhar, amar e viver em prol 
do bem”. O samba oficial já 
foi escolhido e o vencedor 
foi a parceria de Max, Gran-
dão, Fadico, Totonho, Joadil 
Jr, Dudu, Sukata e Luciano 
Costa.

Distrital presta homenagem 
à empreendedores do bairro
A Associação Comercial de 

São Paulo - Distrital Ipiranga 
realizou o tradicional evento 
Prêmio Visão Empreendedora 
2017 e Encerramento dos Fes-
tejos de 433 Anos do Bairro 
do Ipiranga, na noite de sexta-
feira (29), no Salão Nobre do 
Clube Atlético Ypiranga. O 
objetivo do evento é promover 
a livre iniciativa e homenagear 
os empreendedores que mais 
se destacaram na região. 

Estiverem presentes na so-
lenidade, empresários, per-
sonalidades e autoridades do 
Ipiranga. Os agraciados com 
o troféu foram: Alfred Fischer 
da Doceria Fischer; Maria 
Angélica Gorni de Almeida 
da Escutar Comércio de Apa-
relhos Auditivos LTDA; Pedro 

Evento encerrou as festividades de aniversário do Ipiranga 
Dissei da DISSEI Engenharia 
Construções LTDA;  - Carlos 
Eduardo Bonilha da Systrade 
Comércio e Serviços LTDA 
– Digifort e Edilson Andrade 
Ramos de Souza da Nicom 

Comércio de Nateriais para 
Construção LTDA. O evento 
foi apresentado pelo empre-
sário Sérgio Yamada. Após a 
solenidade houve um coquetel 
de confraternização.

APARTAMENTO IPIRANGA
Rua Lino Coutinho

2 dorms. e sala p/ 2 ambs. com piso laminado, 
02 banheiros, sendo 1 social com box de vidro 

e o outro na área de serviço, cozinha com 
armários, área de serviço e vaga para um 

veículo na garagem. R$ 1.400,00 – condom.
R$ 416,80. Condomínio com salão de festas.

APARTAMENTO IPIRANGA 
(2 vagas)  Miolo do Ipiranga

3 dorms. (sendo um suíte), sala 2 
ambs. com sacada, cozinha planejada, 

a. serviço e 2 vagas para veículos. 
Armários em todas as dependências. 

127 m² de área útil.
Cel. 97132-7938

APARTAMENTO  IPIRANGA
(2 VAGAS P/ VEÍCULOS)

Rua Lino Coutinho
2 dorms. (sendo 1 c/ arm.emb.), sala 2 ambs., cozinha c/
arms., banheiro social c/ chuveiro a gás, área de serviço, 
quarto de despejo, banheiro e duas vagas para veículos. 

Pintura geral nova na cor branca. Entrada social e de 
serviço. Piso laminado. R$ 1.500,00  - Condomínio

R$ 469,50. Condomínio com salão de festas.

SALAS COMERCIAIS 
IPIRANGA

Rua Bom Pastor
Salas com 30 m²,
copa e banheiro.

R$ 650,00
Condomínio R$ 80,00

APARTAMENTO 
IPIRANGA

Rua Cipriano Barata
1 dormitório, sala, coz. c/ arms., 
banheiro, área de serviço e uma 
vaga na garagem. Piso laminado. 

Pintura nova. R$ 1.000,00

SOBRADO
V. MONUMENTO

01 dormitório, sala, cozinha, banheiro 
com box de vidro e lavanderia.

R$ 850,00 – Boa segurança (tipo vila)

PONTO COMERCIAL
IPIRANGA

Rua Cipriano Barata nº 1905
Altos: 02 salas, corredor e 

banheiro. Baixos: pequeno salão, 
cozinha, banheiro e quintal.
Força trifásica - R$ 2.500,00

APARTAMENTO 
Rua Lino Coutinho 

(excelente localização)
2 dorms., sala p/2 ambientes, cozinha, 
02 banheiros  sendo um social e outro 
na área de serviço. Área útil de 69 m².  
R$ 330.000,00. Condomínio com salão 

de festas – Cel. 97132-7938

 TERREA  IPIRANGA
Rua Agostinho Gomes 

(Prox. Rua Tabor)
2 dorms., sala, cozinha, banheiro, 

quintal e duas vagas para 
veículos. Terreno 5,50 x 25

R$ 570.000,00 – Cel. 99547-5470

APTO. MIOLO DO KLABIN
(2 VAGAS) Prox. Estação 

Imigrantes do Metro
3 dorms. (sendo 1 suíte) com sacada, sala 
2 ambs. c/sacada, banh. social, cozinha, 

lavabo, área de serviço e banheiro. 
Deposito e 2 vagas para veículos. Área útil 

de 105 m². Condomínio com lazer total.
R$ 900.000,00. Cel. 97132-7938

APARTAMENTO 
IPIRANGA

1 dorm., sala, cozinha, banheiro.
Área útil 52 m². Cond. R$ 210,00.
R$ 235.000,00 – Cel. 99547-5470

CASA TERREA
Prox. Metro Alto do Ipiranga
Terreno 8,5 x 24 com 3 dorms (sendo 

1 suíte), salas de estar e jantar c/
lavabo. Entrada lateral, dep. empregada,  

garagem p/3 veículos. R$ 850.000,00. 
Aceita imóvel de menor valor como parte 

pagto. (até R$ 200.000,00).
Cel. 99547-5470



Página 14Ipiranga News - Jabaquara NewsSão Paulo, 05/10 a 12/10/2017

APTO.
CAMBUCI

R$ 220 MIL
Ao lado da Estação Ana Neri, 
ótimo para moradia ou renda, 

c/ 1 dormitório, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ rack emb., 
sacada, cozinha americana 

planejada, lavanderia, 
condomínio somente R$ 
285,00 - REF.: 15.506

APTO.
JD. CELESTE
R$ 230 MIL

Localizado na Av. dos 
Ourives, vago, prédio c/ 
6 anos e lazer completo, 
condomínio R$ 305,00, c/ 
2 dorm., wc social, sala p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha, 

garagem p/ 1 carro
REF.: 15.599

APTO.
JD. CELESTE
R$ 230 MIL

Linda área comum c/ hall e 
elevadores impecáveis,ótima 

área de lazer c/ sl. cinema,  sl. 
beleza, sl. ginástica, sl. jogos 
adulto e infantil, biblioteca, 

etc., c/ 2 dorm. c/ AE, sala p/ 
2 amb., coz. c/ AE, garagem 
p/ 1 carro - REF.: 16.015

APTO.
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MIL
Boa localização da rua 

Vicente Fernandes Pinto, 
vago, AU = 62 m², c/ 2 

dorm., 1 c/ AE, wc social, 
living, cozinha, lavandeira, 

garagem p/ 1 carro, 
condomínio R$ 429,00

REF.: 14.610

APTO.
IPIRANGA
R$ 295 MIL

Ao lado do SESC Ipiranga, 
excelente área útil de 72 

m², vago, c/ 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social, 

lavanderia, prédio c/ 
elevador, s/ portaria,

s/ lazer
REF.: 15.962

SOBRADO
V. BRASILINA

R$ 345 MIL
Impecável, toda reformada, 
c/ 2 dorm., wc social, living 

p/ 2 amb., lavabo, copa, 
cozinha c/ AE, lavanderia, 

garagem p/ 1 carro, estuda 
permuta c/ apto. 3 dorm. 

menor valor
REF.: 14.535

APTO.
MOINHO VELHO

R$ 375 MIL
Vago, localizado próximo 

ao Bacalhau do Porto, c/ 3 
dorm., sendo 2 c/ AE, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
c/ AE, lavanderia c/ AE, 

garagem p/ 1 carro,
lazer completo
REF.: 16.016

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 380 MIL
Ótima oferta, reformada, 
terreno plano c/ aprox.

12 x 11 mts., constr. 
100m², c/ 2 dorm., wc 
social, sala, coz. c/ AE, 

quintal c/ churrasq., 
garagem p/  2 carros

REF.: 15.768

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 390 MIL

Ótima oferta, construção 
de 181m², c/3 dormitórios, 

suíte, wc social, living, 
cozinha c/ AE, lavanderia,
wc p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, bom também

p/ fins comerciais
REF.: 15.427

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 399 MIL
Reformada, bom 
acabamento, c/ 2 

dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 

lavanderia, terraço, garagem 
p/ 2 carros, rua tranquila e 

sem saída
REF.: 15.723

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 400 MIL
Reformado, bom acabto., 
área útil de 62 m², c/ 2 
dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, wc 

social, cozinha c/ AE, 
lavanderia c/ AE, garagem 

p/ 1 carro
REF.: 15.868

SOBRADO COND. FECHADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótimo condomínio, c/ 2 
dormitórios, wc social, 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, garagem
p/ 2 carros, área útil

de 73 m²
REF.: 15.544

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 450 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno plano medindo 8,20 
x 21 mts., c/ 2 dormitórios, 

wc social, sala, lavabo, copa, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem
p/ 2 carros

REF.: 14.897

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Ótimo local, reformado, 

impecável, AU = 73 m², c/ 
2 dormitórios, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha 
planejada, dependência 
p/ empreg., garagem p/ 

1 carro
REF.: 15.820

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Ótimo p/ fins residenciais 
ou comerciais, esquina, 

entrada p/ 2 ruas, vago, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha, lavanderia, amplo 
quintal coberto, garagem p/ 

3 carros
REF.: 15.818

APTO.
JD. DA SAÚDE

R$ 495 MIL
Ótimo local da rua André 
Mendes, , c/ 3 dormitórios 

c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 

c/ AE, lavanderia, wc p/ 
empreg., garagem
p/ 1 carro, lazer
REF.: 15.207

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 510 MIL
Excelente localização do 

bairro, ótima oferta, terreno 
c/ 315 m², construção 104 
m², c/ 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, amplo 
quintal c/ churrasqueira, 

garagem p/ 1 carros
REF.: 16.118

SOBRADO
V. MORAES
R$ 540 MIL

Reformado, ótimo 
acabamento, amplo quintal 
c/ ótima área gourmet, c/ 
3 dormitórios, wc social, 

living, lavabo, copa, cozinha 
planejada, garagem

p/ 2 carros
REF.: 15.474

SALÃO COM. + RES.
 V. MONUMENTO

R$ 560 MIL
Ótima oferta, ótimo p/ 

renda, sendo no térreo c/ 
amplo salão com. c/ wc +

4 cômodos nos fundos, 
e em cima um casa c/ 
2 dorm., sala, coz, wc, 

lavand., quintal 
REF.: 16.130

TÉRREA
MOINHO VELHO

R$ 565 MIL
Local nobre do bairro, 

terreno aprox.6,40 x 22 
mts., construção 140m², c/ 
2 dorm., wc social, living p/ 
2 amb., cozinha c/ AE, dep. 

p/ empreg., suíte p/ hospede 
ou escritório, gar, p/ 2 carros

REF.: 15.778

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

Ótimo p/ renda ou duas 
famílias, água e luz 

independentes, sendo uma 
c/ 2 dorm., sala p/ 2 amb.,wc 
social, coz., lavand., gar.p/ 2 
carros, e nos fundos outra 
casa c/ 1 dorm., coz., wc e 
lavand. - REF.: 15.913

SOBRADO
METRÔ A. IPIRANGA

R$ 590 MIL
A 700 mts. do Metrô A. 
do Ipiranga, vago, ótimo 

acabto., ótima oferta, 
c/ 3 dorm. c/ AE e ar 

condicionado, suíte, wc 
social, living, lavabo, cozinha 

c/ AE, gar. p/ 2 carros - 
REF.: 15.675

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Vago, impecável, todo 
reformado, excelente 

localização da rua 
Samambaia, c/ 2 dorm., wc 
social, living, lavabo, ampla 
cozinha c/ AE, quintal, dep. 
p/ empreg., garagem p/ 1 

carro - REF.: 15.545 

SOBRADO
V. VERA

R$ 595 MIL
Ótimo local do bairro, 

terreno 5 x 26 m, constr. 190 
m², c/ 3 dorm., wc social, 

living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
amplo quintal c/ churrasq. 
coberta, amplo salão p/ 

diversas finalidades
REF.: 15.453

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Terreno 5,20 x 21 mts., 
construção de 136 m², 
c/ 3 dormitórios c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb., 

ampla cozinha planejada, 
lavanderia, quarto e wc p/ 
empregada, garagem p/ 2 

carros - REF.: 15.873

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 630 MIL
Vago, c/ 4 dormitórios, 
suíte, living p/ 2 amb., 

lavabo, cozinha, dep. p/ 
empregada, garagem p/ 2 
carros, terreno 5 x 30 mts., 

construção de 150 m²
REF.: 16.098

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 
plano, medindo aprox. 10 
x 35 mts, com casa antiga 
de 220 m² de construção, 

ótimo para reforma ou 
construção

REF.: 15.067

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização, 
próx. a rua Tiquatira, 
c/ 3 dorm., suíte, jd. 

inverno, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem
p/ 2 carros

REF.:  15.833

COBERTURA DUPLEX
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Vago, bom acabto., 2 dorm. 

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

sala de TV, coz. planej., 
lavanderia, wc p/ empreg., 

terraço, garagem
p/ 2 carros

REF.: 15.914

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 
3 dorm., living p/ 2 amb., 

coz. c/ AE, depósito, dep. p/ 
empreg., garagem

REF.: 15.769

TÉRREA
IPIRANGA
R$ 650 MIL

Ótima  localização da Rua 
Savaldor Simões, excelte 

p/ fins comerciais, terreno 
5 x 40 mts., garagem p/ 

6 carros, casa c/ 1 dorm., 
sala, cozinha, wc social, 

despensa
REF.: 15.877

(2) CASAS
V. GUARANI
R$ 650 MIL

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

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

nos mais um sobrado c/ 2 
dorm., sala, coz., wc, ótimo 

p/ renda ou 2 famílias
REF.: 16.092

PRÉDIO COM. P/ RENDA
CAMBUCI

R$ 660 MIL
Ótimo p/ renda, ótima oferta, 

podendo alugar todo em 
andares individuais, sendo 

térreo c/ peq. Recepção, salão 
com., 1º e 2º andares cada 

um c/ 3 salas, coz e wc, e 3º 
andar c/ ampla sala, sacada, 

coz., wc - REF.: 16.082

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 680 MIL
Reformada, bom 

acabamento, c/ 4 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, escritório, copa / 
cozinha c/ AE, despensa, 

dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., gar. p/ 4 carros

REF.: 15.906

SOBRADO
JD. CLIMAX
R$ 690 MIL

Boa localização do bairro, 
c/ 4 dormitórios, suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa, cozinha c/ 
AE, lavaanderia, dep. p/ 
empregada, garagem p/ 

2 carros
REF.: 16.025

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 700 MIL
Impecável, c/ 3 dorm. c/ 

AE, suíte c/ sacada, living, 
sl. jantar, lavabo, coz. c/ AE, 
quintal c/ churrasq., gar. p/ 
2 carros, estuda permuta c/ 
apto. de 3 dorm, 2 vagas na 

região da V. Gumercindo
REF.: 15.948

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 745 MIL
Impecável, ótimo acabto., 

terreno 10 x 20m, construção 
190m², c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ hidro, living p/ 2 

amb., sl. Jantar, lavabo, coz. 
planejada, amplo escritório, 
dep. p/ empreg, gar. p/ 2 
carros - REF.: 16.021

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Travessa da rua Tiquatira, 
ótimo acabamento, c/ 3 
dormitórios, suítes, wc 

social, sala, lavabo,cozinha, 
lavanderia, terraço c/

churrasqueira, garagem
p/ 2 carros

REF.: 15.956

SOBRADO COND. FECHADO
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente sobrado em 
condomínio fechado, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, wc 
social, living p/ 2 amb., 

lavabo, cozinha planejada, 
wc p/ empreg., gar.

p/ 2 carros
REF.: 16.075

SOBRADO + EDÍCULA
BQ DA SAÚDE
R$ 790 MIL

Terreno 5 x 50 mts., 
construção 380 m², sendo 
um sobrado c/ 2 suítes, 
living, sl. jantar, cozinha, 
dep. Empreg., gar. p/ 1 

carro, edícula c/ 1 dorm., 
sala, coz., wc, e amplo salão 
nos fundos - REF.: 16.086

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 790 MIL
Vago, ótima localização, 

terreno 8 x 22 mts., 
construção 166m², c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 

amb., lavabo, cozinha, dep. 
p/ empregada, quintal, 

jardim, garagem p/ 3 carros
REF.: 16.080

(3) IMÓVEIS
V. BRAS. MACHADO

R$ 795 MIL
Ótimo p/ renda, sendo 

uma casa c/ 2 dorm.,sala, 
cozinha, wc social, 

lavanderia, garagem p/ 2 
carros, e outras duas casas 
c/ 1 dorm., sala, coz., wc 

social, lavanderia
REF.: 15.969

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Ótimo local da rua Dr. 

Leite Pereira, c/ 3 dorm., 
wc social, living p/ 2 

amb., cozinha planejada, 
lavanderia, amplo quintal 

nos fundos, garagem
p/ 4 carros

REF.: 16.070

APTO.
IPIRANGA
R$ 890 MIL

Ótimo local da rua Dois de 
Julho, AU = 120m², c/ 3 
dorm. c/ AE novos, suíte 
c/ hidro, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, lavabo, cozinha 
planejada, dep. empreg., 

gar. p/ 2 carros
REF.: 15.852

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo 
acabto., c/ 3 suítes, living p/ 
2 amb., jd. inverno, lavabo, 
cozinha, qto. p/ despejo, 
gar. subsolo p/ 4 carros, 

fundos c/ acesso para outra 
rua c/ mais uma garagem

REF.: 15.521

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

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

jantar, lavabo, cozinha, 
lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 
carros, estuda propostas

 REF.: 15.058

COBERTURA DUPLEX
BQ. DA SAÚDE

R$ 980 MIL
AU = 176 m², c/ 4 dorm. c/ 
AE, 2 suítes, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg, cobertura c/ sl. 

p/ TV, lavabo, um das suítes, 
e terraço gourmet,

gar. p/ 3 carros
REF.: 15.839

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 1.100 MIL
Impecável, c/ 3 suítes c/ AE, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. 

planej., dep. p/ empreg., 
quintal c/ churrasq. e forno 
à lenha, amplo sóton p/ sala 

TV, gar. p/ 4 carros,
Ac = 300m²

REF.: 15.491

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, lavabo, coz. 
planej., escritório, área 

gourmet c/ churrasq. e forno 
á lenha, piscina, saúde, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 15.963

(4) IMÓVEIS
V. DAS MERCÊS
R$ 1.272 MIL

Ótimo p/ renda, sendo 
um ótimo salão comercial, 

mais duas casas c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, 

lavand., e uma casa c/ 3 
dorm., sala, coz.,
wc e lavanderia
REF.: 15.942 

APTO.
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

AU = 138 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, closet, ar 
condicionado, living p/ 

2 amb. c/ ampla sacada 
gourmet, escritório, lavabo, 
coz. planej., gar. p/ 2 carros, 

estuda imóvel de menor 
valor - REF.: 15.805

CASAS / SOBRADOS
MOOCA Quarto, wc coletivo ........................................................................... R$     370,00
SACOMÃ C.Térrea 1 dt, sl, cz, wc, a/sv. R. Marquês Maricá ......................... R$  1.000,00
VL.PRUDENTE C.Térrea 1 dt, sl, cz, wc, a/sv, quin. Ac. depósito .................. R$  1.000,00
VL.MERCÊS C.Térrea 2 dts, sl, cz, wc, a/sv, quin. Ac. depósito .................... R$  1.200,00
IPIRANGA Assobr. 2 dts, sl, cz, wc, a/sv. Ac. depósito ................................... R$  1.200,00
IPIRANGA C.Térrea 2 dts, sl, cz, wc, a/sv, 1 vg. Px Aquario Ipiranga ............ R$  1.600,00

M.VELHO C.Térrea 2 dts, sl, cz, wc, a/sv, quin, 1 vg. Ac. Depósito ............... R$  1.600,00
VL CARIOCA C.Térrea 2 dts, sl, cz, wc, a/sv, quin. R.Auri Verde .................. R$  1.600,00
IPIRANGA C.Térrea 2 dts, sl, cz, wc, a/sv, quintal. R.Lino Coutinho .............. R$  2.100,00

APARTAMENTOS
IPIRANGA Kitch dt conjug. c/ coz, wc. Ac.depósito ......................................... R$    750,00
VL MONUMENTO 2 dts, sl, cz, wc, a/sv, 1 vg. Av. D. Pedro I ......................... R$  1.300,00
IPIRANGA 3 dts, sl, cz, 2 wcs, a/sv, qe, 1 vg. R. Cisplatina ........................... R$  1.300,00
JD SAÚDE 2 dts, sl, cz, wc, a/sv, 1 vaga ........................................................ R$  1.400,00
JABAQUARA 2 dts, sl, cz, wc, a/sv, 1 vaga ................................................... R$  1.500,00

COMERCIAL
VL CARIOCA Salão 44m² e wc. Ac. depósito ................................................. R$     700,00
IPIRANGA Sala c/ 45,9m² e wc. Ip. Office R. Silva Bueno ............................. R$  1.500,00
VL.MERCÊS Assobr 2 dts, sl, cz, wc, terraço 88m² coberto ........................... R$  2.500,00
IPIRANGA Salão 320m² e wc. R. Silva Bueno ............................................... R$  7.000,00

SALAS COMERCIAIS DE 20 A 60M² .......................................................................................................DE R$ 750,00 A R$ 1.100,00
APTO R OLIVEIRA ALVES
3 SUITES, DEP. EMP. C/WC 2 VAGAS...................................................................... R$ 3.200,00 AL + 677,00 COND. + 265,00 IPTU
CASA DE FUNDOS R: UMBURETAMA 2 DS, 1 VAGA .......................................................................................................R$ 1.300,00
GALPÃO R. AGOSTINHO  GOMES, 233
C/ 500 MTS.  ESCRITÓRIO, ESTACIONAMENTO..................................................................................................R$ 5.500,00 + IPTU
APTO. 75M² RUA VERGUEIRO, 8461 3 DS C/ A/E 1 VAGA, C/ LAZER. VALOR TOTAL ..................................................R$ 2.000,00
APTO RUA OLIVEIRA ALVES EDIF. PONTECCHIO 
2 DORMS 1 SUITE, 1 VAGA MOBILIADO .........................................................................................R$ 2.000,00 + CONDOM. + IPTU
SOBRADO RUA OLIVEIRA ALVES, 267 3 DS, C/ 4 BANHS. E 5 VAGAS...........................................R$ 3.500,00 + R$ 300,00 IPTU
APTO NOVO R. 1822
2 DMS SENDO 1 SUITE E SACADA, 1 VG.  ..........................................................R$ 1.600,00 + R$ 500,00 COND. + R$ 60,00 IPTU
CASA DE FUNDOS MÁRIO VICENTE 1 DOR, REFORM ........................................................................  R$ 850,00 + R$ 35,00 IPTU
APTO RUA: MOREIRA E COSTA
2 Dorms, 2 salas, coz., lav. e peq.quintal . S/VAGA .............................................................................R$ 1.600,00 + R$ 300,00 Cond.
SOBRADO RUA OLIVEIRA ALVES – 3 Dorms sendo 2 suites, 3 Vagas .............................................R$ 3.000,00 + R$ 150,00 IPTU
APTO AV. NAZARE, 2 Dorms amplos .................................................................... R$ 1700,00 + R$ 165,00 IPTU. Estudo proposta.
APTO. R. CONSTITUINTE 3 dorms., s/ vaga .......................................................................R$ 1.600,00 + R$ 660,00 de condomínio
APTO R. CONSTITUINTE. 2 dorms., dep. empregada, 1 vaga ..........................................................R$ 1.900,00 + R$ 700,00 Cond.
SOBRADO R. PDE. MARCHETTI 3 dorms., dep. empr. c/ wc, escrit. c/ wc, 3 vagas ..........................R$ 3.200,00 + R$ 150,00 IPTU
ASSOBRADADA – R: MOREIRA DE GODOI 2 Dorms, Sala ampla, Coz., Lav.  ...............................................................R$ 1.500,00
ASSOBRADADA – MIOLO IPIRANGA R: Agostinho Gomes – 2 Dorms sendo 1 suite Sala, Coz. americana. S/Vaga  ........  R$ 2.100,00
APTO V. MONUMENTO – 3 Dorms, 2 banhs, repleto de arms 1 Vaga .............................R$ 1.600,00 + R$ 562,00 Cond.  IPTU R$ 153,00 

APTO
TIPO ESTÚDIO

2 DE JULHO - NOVO
C/ COZ., TERRAÇO,
NO CONTRAPISO. 
NUNCA HABITADO.

R$ 270 MIL
APTO MIOLO IPIRANGA

ED. PONTECCHIO
2 dorms. sendo 1 suíte, 
wc social, sl. 2 ambs.
c/ sacada, coz. c/a.e.,

1 vaga.
R$ 460 mil

APTO R: PATRIOTAS
EDIFÍCIO MARIA 

FERNANDA
1 DOR C/ AE, SLA E 
COZ C/ AE, BANH, 

1VAGA
R$ 320 MIL

APTO VILA NAIR
RUA: MACACHAS

2 DORMS, SALA 2 AMB. 
C/ SACADA, COZ., 
BANH., LAVAND.

1 VAGA
R$ 299 MIL ÚLT. OFERTA

CASA TÉRREA
M. VELHO

RUA: BELGRADO C/ 2 
VAGAS GAR, 2 DORMS, 

SL, COZ, 2 BANH. 
PRECISA REFORMA 

R$ 380 MIL

APTO 
R: LINO COUTINHO
AO LADO METRÔ

1 DORM C/ AE LAV., SACADA, 
WC. 1 VAGA, SEMI-NOVO. 

LAZER COMPLETO.
SACADA R$ 380 MIL

CASA TÉRREA 
R: ARCIPRESTES 

ANDRADE
1 Dorm, SL, COZ.,

WC. 1 VAGA.
TODO EM LAJE

R$ 390 MIL

APTO. 
R: CIPRIANO BARATA

2 DS, SALA C/ SACADA, 
COZ, LAV, 

REPLETO DE ARMS, 
1 VAGA. 

R$ 430 MIL

APTO
R. DO MANIFESTO

3 dorms. sendo 1 suíte, 
wc social, sl. c/ sacada, 
coz. c/ a.e., lav., lazer 

completo, 1 vaga.
R$ 430 mil

APTO. PROX. METRÔ
ALTO DO IPIRANGA

C/ 3 DORMS,
SENDO 1 STE,

SLA 2 AMB, C/ AE, LAV., 
C/ WC, 2 VAGAS

R$ 530 MIL

SOBRADO 2 JULHO
2 DORM, 1 SUITE, 2 

SALAS, COZ. A. SERV. 
DEP. EMPREG C/ BANH. 1 
VAGA C/ PORTÃO AUTOM. 
ACEITO APTO DE MENOR 

VALOR. R$ 550 MIL

SOBRADO 
RUA: MAJOR SUCUPIRA 

PRÓX. METRÔ IMIGRANTES
3 DS, 2 WCS, 2 SALAS, COZ. 

QUINTAL, DEP. EMPREG. C/ WC 
1 VAGA PORTÃO AUTOMÁTICO. 

R$ 570 MIL. TERRENO 4 X 25

SOBRADO MIOLO 
IPIRANGA

R: Cipriano Barata
2 Dorms c/ 1 suite c/ a.e, 

wc social, sala 2 amb. 
Lav., churrasq., 1 vaga 

portão autom. R$ 660 Mil

CASA TÉRREA C/ 2 MORADIAS 
- PRÓX. RUA ANTONIO 

MARCONDES
1º) 2 Dorms c/ a.e. SL. Coz. 

ampla c/ a.e. banh social, a.serv.
2º) 1 Dorm amplo, sala, coz.banh.

lav.quintal, c/ 2 entr.
Agua e Luz separado. R$ 700 Mil. 

Ac. proposta.

SOBRADO 
R. ANTONIO MARCONDES 

 2 suítes (1 c/ a.e.), 
sacada, wc social, sl. 2 
ambs., coz., lav., peq. 

quintal, total. reform., 1 
vaga c/ wc. R$ 385 mil

Casa Térrea
Prox. Metrô A.Ipiranga

Bem conservada
R: Marques de Olinda

3 Dorms sendo 1 suite, sala 2 amb. 
jardim inverno, coz. c/ a.e, lav. Dep. 
Empr. c/wc quintal amplo. 4 Vagas. 

Ter 9X28. R$ 850 Mil

APTO
MIOLO IPIRANGA

R: LINO COUTINHO
2 Dorms, SL 2 amb., 
Coz., c/ a.e Banheiro 
social, lav. – 1 vaga

R$ 440 Mil

APTO
RUA GENERAL LECOR

4 Dorms  2 Suites, SL 
ampla 1 sacada, lavabo, 

dep. Empreg., wc -
3 Vagas

R$ 870 Mil

IMOVEL ÓTIMO LOCAL
TRAV. RUA SANTA CRUZ

(PROX. PADARIA FIORELLA) R$ 490 MIL
2 SOBRADOS INDIVIDUAIS, CADA C/ 
2 DORMS., SALA, COZ., WC., ÁREA 

DE SERVIÇO, SEM GARAGEM, ÓTIMO 
PARA RENDA OU MORADIA REF. S-345

MARAVILHOSO APTO (VAGO)
JARDIM CELESTE PRÓX. AO SIMBA

SÓ 208 MIL- AGENDE SUA VISITA 
2 AMPLOS DORMS C / AE., LIVING

P/ 2 AMBS., AMPLA COZ. PLANEJADA,
1 VAGA COBERTA DEMARCADA.

REF. A-1316

CONDOMINIO DE SOBRADOS
VILA DAS MERCÊS

ACEITA PERMUTA - R$ 520 MIL
FINANCIAMENTO. 3 DORMS. C/ SUITE, 

SALA AMPLA EM PORCELANATO, 
LAVABO, WC. SOCIAL, COZINHA,

3 VAGAS. REF. S-318

SOBRADO METRÔ  SACOMÃ
ACEITA CASA OU APTO COMO PARTE 
DE PAGAMENTO DE MENOR VALOR

R$ 430 MIL
2 DORMS., SALA 2 AMBS.,COZ., 2 WC., 

ÁREA DE SERVIÇO, 2 VAGAS.
REF. S-337

ISOLADA CASA TÉRREA
METRÔ ALTO DO IPIRANGA 
TERRENO 8X32 - R$ 570 MIL

ESTUDA IMÓVEL NA PRAIA  ATÉ 33%
C/ 2 DORMS., SALA, COZ., BANHEIRO, 

GARAGEM 5 AUTOS, QUINTAL.
REF. CT- 59

OPORTUNIDADE:  
IPIRANGA E REGIÃO 

TENHO VARIOS 
SOBRADOS NOVOS 
PARA PERMUTA E 
FINANCIAMENTOS.

REF. R/R/T

APTO VAGO PROX.
BACALHAU DO PORTO

RUA VERGUEIRO - R$ 265 MIL 
2 AMPLOS DORMS., SALA EM 
L., AMPLA COZ., 2 WC., LAZER 
TOTAL, 1 VAGA DEMARCADA, 

LAZER TOTAL. REF. A 1112

IPIRANGA SOBRADO
A DUAS QUADRA DO MUSEU

R$ 359 MIL
ABAIXO DO VALOR 

2 DORMS., C/ AE., SALA  2 
AMBS., WC. LAVABO, COZ., 

QUINTAL. REF. S-332

IMÓVEL COMERCIAL VILA MARIANA 
TERRENO 10X30 / AC. 300M2

R$ 950 MIL 
SINAL R$ 250 MIL - SALDO EM

28 PARCELAS ACEITA PROPOSTA
REF. PC-025

 CASAS PARA RENDA
VILA DAS MÊRCES

EM TERRENO 10X30
R$ 570 MIL

4 CASAS, SENDO 1 C/ 2 
DORMS, OUTRAS 1 DORM., 
SALA, COZ, BANH. REF.T-83
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EMPREGOS

IMÓVEIS

CASA E SERVIÇOS

INDICADOR PROFISSIONAL

TUDO NEWS

MUDANÇAS
E CARRETOS

ANTIQUIDADE
COMPRA E VENDA 

Pago melhor preço do 
mercado F: 99988-2710/ 
2645-0577

PROCURO CASA 
Para alugar na região do 
Ipiranga/ V.Carioca/ Cam-
buci. Direto c/proprietário 
até R$700,00 F: 98445-
6272 TIM

VENDE-SE 
Freezer vertical mod. 
Quality 260 Brastemp 
usado e Ventilador Teto 
Ultimate Arno novo na 
caixa F: 5062-2400 / 
99625-0446

ENTREGADOR DE 
PANFLETOS

Com responsabilidade 
Tratar c/ Sr. Claudio F: 
95198-7131 / 95982-
1484

ENTULHOS E 
BAGULHOS 

Retiramos bagulhos e 
entulhos em pequena 
quantidade c/ mão de 
obra Valdemar F: 2947-
5794/97373-7191

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO

Limpeza em Empresas, 
residências, escritórios 
e limpeza após obra. F: 
98401-6015 TIM

MASSAGEM
MAOS DE FADA 

MASSAGEM
C/ todas as técnicas 
completa. Para todos os 
tipos de dor, cansaço fí-
sico e mental, também 
técnicas. Com nova equi-
pe. Depilação completa 
masculina. F:3452-3205 
/3542-2478/ 97643-6839 
wats zapp

ADÉLA F: 2215-4334 
Mix Massagem p/ senho-
res. Alto do Ipiranga

ADA MORENA 
Linda mulher p/ homens 
de bom gosto Hotel F: 
96864-0616

LA VITTA MASSAGEM 
TERAPEUTICA

Não deixe o estress se 
apossar de vc! Venha 
relaxar no nosso espa-
ço. Terap. lindas e profis. 
capacitadas p/ melhor 
atende-los. Agende seu 
hor. F: 2893-7804 Wat-
sapp 95201-3580. www.
lavittamassagem.com.br 

ALUGA-SE APTO
APTO TERREO 

R$1.190,00 
Av. N.S.das Merces 1.128 
em frente ao Extra s/con-
dom. 2 dorms grandes + 
ou - 90m² F: 2914-9255 / 
2068-4150

APTO ALUGO
METRO SACOMÃ

R$ 880,00 S/CONDOM. 
2 dorms, sala. R. Américo 
Samaroni nº 158A ,1º alu-
guel grátis F: 2272-3708 / 
97641-2996

RENDA
EXTRA

Revenda lingerie por ca-
tálogo, mesmo que tenha 
restrições no SPC. www.
demillus.com.br (11) 
98514-7006

FAXINEIRA 
Senhora que more perto. 
Comparecer R.do Mani-
festo 1.700 das 10:00 às 
14:hs

CARRETOS E 
MUDANÇAS 

A partir de R$ 20,00. Fo-
nes 2068-6251/97555-
8849 Tr. Sr. Gilberto.

MUDANÇAS
Carretos, caminhão baú, 
capital/grande interior, F: 
2068-7471/99270-6884
/3433-6906/95357 - 8984 
WATS C/ GUTO

MUDANÇAS
Transportes. peq, mé-
dias e gds, p/SP e todo 
Brasil c/ caminhão baú. 
Fs:2947-2156/98062-
3412/ 99789-4237 c/
Sr.Adão

VENDAS
ALTO IPIRANGA TÉRREA 

R$ 480 MIL
2 DS, SL, COZ, WC SOCIAL, 
GAR 3 CARROS + EDÍCULA 

1 DORM, COZ, WC (DOC OK, 
ESTUDA PROPOSTAS)

02 CASAS
SACOMÃ 10 X 50

FRENTE 4 DS, SL, COZ, WC, 
LAVND, QUINTAL FUNDOS 

2 DS, SL, COZ, WC, LAV, 
QUINTAL GAR VÁRIOS 

CARROS R$ 750 MIL(DOC 
0K, ESTUDA PROPOSTAS

E PARCELAMENTO) 

APTO. PROX. SHOPPING PLAZA SUL
3 drs (1 suite)/ sala + Varanda/ WC Social/
Coz/ A. Serv/ Qto. Empr + WC/ Garagem

R$ 1.350,00

CASA JARDIM DA SAÚDE
4 drs/ Sl/ Coz/ WC/ Closet/ Gar 2 Autos/

R$ 1.900,00

APTO. PROX. METRÔ IPIRANGA
2 drs c/ ARM/ Sl/ Coz / A.Serv/ WC Garagem/ 

Lazer total. R$ 900,00

APTO COBERT. PROX. ALTO DO IPIRANGA
2 drs/ Sl/ Coz / A.Serv/ WC Social/ Piso Sup.-Sl/

WC e A. Externa. Garagem 2 VG/ Lazer total.
R$ 1.600,00 + Cond.

CASA VILA MORAES - ASSOBRADADA
2 drs/ Sl/ Coz/ WC/ A.Serv./ R$ 850,00

CASA VILA MORAES
2 drs/ Sl/ Coz/ A. Serv. Int./ Garagem/ R$ 1.200,00

CASA VILA MORAES
1 dr/ Sl/ Coz/ WC/ A. Serv./ Quintal / R$ 750,00 

CASA PARQUE BRISTOL - AV. DOS PEDROSOS
Dorm/ Sl/ Coz/ WC/ Pq. Quintal/ R$ 700,00

CASA VILA MORAES
1 dr/ Sala + Coz Americana/ WC/ Quintal/

R$ 750,00

CASA ALTO DO IPIRANGA
1 Dr/ Sl/ Coz/ WC/ A.Serv./ R$ 900,00

PEQUENA CASA AV. CURSINO
1 Dr/ Coz/ WC/ R$ 500,00

CASA PEQUENA V. MORAES
1 Dr/ Coz/ A. Serv/ R$ 600,00

CASA PEQUENA AL. IPIRANGA
1 Dr/ Coz/ A.Serv/ R$ 650,00

CASA TÉRREA
V. Mercês - 1 Dt/Coz./wc/A.s/quintal ........................................................... IPTU R$ 63,00 - R$    750,00
A. Ipiranga - 2Dt/Sl/Coz./wc/A.s. ................................................................ IPTU R$ 69,19 - R$ 1.100,00
A. Ipiranga - 2Dt/Sl/Coz/wc/A.s/1 Vaga ................................................................................. R$ 1.600,00

APARTAMENTO
V. Mercês - 2Dt/Sl/Coz/wc/1 Vaga .......................................................... Cond. R$ 380,00 - R$    650,00
M.Velho - 3Dt/Sl/Coz/wc/A.s/2 Vagas .......................... IPTU R$ 60,00 - Cond. R$ 550,00 - R$ 1.300,00
Ipiranga - 1 dorm/sl/coz/wc/as ................................................................ Cond. R$ 225,00 - R$ 1.200,00
Ipiranga - 3 Dt/Sl/Coz./wc/A.e/2 Vgs ..................... IPTU  R$ 180,00 - Cond. R$ 1.200,00 - R$ 2.400,00

ALUGA SALÃO
ALUGA-SE 

Salão coml. + ou – 30m2 
no Ipiranga e qto e coz na 
V.Carioca F: 2274-3130

ALUGA-SE SALÃO 
COML. 

Pque Bristol 120m² c/tri-
fásico R$2.200,00 Bom 
p/igreja, comercio e etc 
F: 2885-5801

ALUGA-SE QUARTO
ALUGA-SE 

Quarto e cozinha ao lado 
do Metrô Sacomã F: 
97078-6864 Claro

OTIMA LOCALIZAÇÃO 
V. DAS MERCES 

1 Quarto, sala, coz, banh, 
a.serv. Água e luz sepa-
rado. R$950,00 F: 2063-
5470 / 95705-9918 

ALUGA-SE CASA
R$1.600,00 IPIRANGA 

Casa Térrea 2 dorms, 
sala, coz, banh, quintal, 
1vaga (portão automát) 
Prox. Mário Vicente F: 
2272-8051 / 99122-6220

IPIRANGA R$ 850,00
1 dorm, sala, coz, banh, 
lav, quintal F: 2272-8051 
/ 99122-6220

VILA NOVA CONCEIÇÃO PRÓX. AV. STO AMARO
RUA AFONSO BRÁS    

ÁREA DE ESTACIONAMENTO C/ ESCRITÓRIO 
10 X 50

ALUGA: R$ 30.000,00 - VENDE: R$ 6.500.000,00

APARTAMENTO VILA GUARANI
RUA SIMÃO LOPES

 VENDE: R$ 300 MIL - ALUGA: R$ 1.300 + cond
2 Dorms + 1 pequeno, sala, cozinha, banheiro,

Area de Serviço, 1 vaga para veículo.

APARTAMENTO – AL. NOTHMANN – 54m2
            VENDE – R$ 325.000,00

     COND: R$ 374,00 + IPTU: R$ 29,00
1 dorm. grande com sacada, banh, cozinha, 

Hall de entr, peq. área de serviço, s/ garagem

CASA - RUA MARANJAÍ - V. MONUMENTO
ALUGA: R$ 1.300,00

  2 dorms, sala, coz, banh, AS, s/ garagem   
  

CASA TÉRREA
R. MESQUITA ESQ. H. PEIXOTO

ALUGA: R$ 2.200,00  -  VENDE: R$ 650.000,00
  2 DORM, SALA, COZ, BANHS, QUINTAL,

LAV, GAR, A DUAS QUADRAS DA
AV. LINS DE VASCONCELOS

 
QUITINETE - BELA VISTA

RUA HUMAITÁ
ALUGA: R$ 1.000,00 + cond + iptu

Sala/quarto - cozinha c/AS peq, banh. 1 vaga

APARTAMENTO
V. MARIANA

KLABIN - 100 m2
VENDE: R$ 950.000,00
Rua Colônia da Glória

Em Frente Pça Arborizada - Metrô V. Mariana
3 dorms c/ 1 ste, sala dupla com varanda, banh 

social, lavabo, coz, WC, lavand, dep. empregada, 
2 vagas, despensa, arm. emb. em todas as 

dependências, piscina, salão, sauna, churrasqueira, 
forno de pizza

APARTAMENTO IPIRANGA - 111 m2
R. OLIVEIRA ALVES PROX. AO MUSEU

VENDE: R$ 800.000,00
3 dorms, 1 c/ closet, 2 banhs, coz, sala dupla,

AS, QE, WC, armários, 1 vaga
(estuda-se proposta para locação)

SOBRADO
BOSQUE DA SAÚDE              

   R. Jussara, próx. Av. Bosque da Saúde        
 ALUGA: R$ 2.300,00
(estuda-se proposta)                       

Garagem coberta para um auto, sala, coz, lav, 
quintal, 2 dormts, banh, arm. embt.

     
APARTAMENTO
R. DOM MATEUS

VILA MONUMENTO
ALUGA: R$ 1.500,00 + cond + iptu

3 dorms s/ arms, sala, coz, banheiro Quarto de 
empregada, WC, Area de Serviço 1 vaga de 

estacionamento
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As trapalhadas dominicais
Há anos atrás, domingo não 

era domingo se não se assistisse 
pelo menos um pouquinho de 
Silvio Santos durante o dia e “Os 
Trapalhões” no começo de noite. 
Assim foram muitos domingos de 
quem viveu a evolução da televisão 
nesses últimos 40 anos. Claro, não 
podemos nos esquecer da “Zebri-
nha” do “Fantástico” que dava o 
resultado da loteria esportiva e 
também era marca do final da noite 
do domingo. Tempos bons que não 
voltam, ou será que voltam?

Mas agora “Os Trapalhões” 
ressurgiram das cinzas e começam 
a conquistar as novas gerações e 
as antigas também, que assistiam 
as trapalhadas do quarteto com-
posto pelos personagens Didi, 
Dedé, Mussum e Zacarias. Aliás, 
Zacarias foi o primeiro desfalque 
da trupe, o comediante faleceu em 
1990 e quatro anos depois, foi a 
vez de Mussum deixar mais triste 

Globo acertou em exibir os episódios de “Os Trapalhões”
o cenário artístico, com sua morte, 
um verdadeiro baque para os fãs 
do humorístico. 

Neste ano, “Os Trapalhões” es-
tão completando 40 anos e volta-
ram com quatro novos integrantes: 
Didico (Lucas Veloso), Dedeco 
(Bruno Gissoni), Mussa (Mumu-
zinho) e Zaca (Gui Santana). 

Vale lembrar que a nova ver-

são de “Os Trapalhões” estreou 
primeiro na TV paga, no Canal 
Viva e na TV aberta, no último 
dia 17, na tela da Globo. Todos 
os episódios também podem ser 
conferidos no Globo Play. O sex-
teto está revivendo uma história 
que conquistou o coração dos 
brasileiros, num resgate do humor 
malandro e ingênuo.

Basílica Velha. São 390 metros 
que podem ser percorridos em 
menos de 10 minutinhos. 

Aproveite o Feriado de 12 

Santuário Nacional de Aparecida

Aproveite o Dia de Nossa Senhora Aparecida e visite o Santuário 

A Catedral Basílica de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida 
é campo sagrado para cristãos 
católicos. Lugar de grande ins-
piração e testemunho de fé. O 
complexo é centro de devoção 
popular. Atrai romeiros dos qua-
tro cantos mundo. Chega a rece-
ber 12 milhões de fiéis por ano. 
Só para efeitos de comparação, o 
Brasil inteirinho não recebe mais 
do que 6 milhões de turistas es-
trangeiros no mesmo período.

Três papas já estiveram lá: João 
Paulo II, Bento XVI e Francisco. 
E, embora muitas cidades brasilei-
ras tenham paróquias dedicadas a 
Padroeira do Brasil, é em Apare-
cida que a maioria dos católicos 
vem pagar promessas e pedir a 
intercessão da Mãe de Deus.

O roteiro vai depender do seu 
objetivo. As celebrações acontecem 
em vários horários todos os dias. 
Após a liturgia você tem um campo 
de peregrinação a percorrer com 
museus, lojinhas, mirantes e espaços 
contemplativos. É tanta coisa que 
não dá para fazer num só dia.

Dona de uma beleza única, a 
Basílica Nova reina absoluta com 
números inacreditáveis. Todo o 
santuário tem 1,3 milhão de me-
tros quadrados com 143 mil m² 
de área construída (isso é mais do 
que a cidade de Jerusalém com 
seus 125 mil m²).  Só a basílica 
— construída em forma de cruz 
— tem quase 72 mil m², o equiva-
lente a oito campos de futebol. A 

parte interna acomoda até 30 mil 
pessoas em torno do altar.

Outro ponto que não pode 
ficar de fora do roteiro é a Ca-
pela do Santíssimo. A cúpula é 
revestida de pastilhas de porce-
lana banhadas a ouro e nos mo-
saicos estão a representação dos 
quatros evangelistas: Mateus, 
Marcos, Lucas e João.

A parada obrigatória fica por 
conta do Nicho da Imagem Mi-
lagrosa de Aparecida que abriga 
a imagem original. É o ponto de 
maior peregrinação dentro do 
santuário. O nicho onde está a 
imagem da Santa tem detalhes 
em pastilha de porcelana pinta-
das a ouro. Todo o retábulo tem 
quase 37 metros de altura e emana 
detalhes simbólicos da pesca mi-
lagrosa ocorrida no dia em que a 
imagem foi encontrada. O nicho 
fica aberto à visitação todos os 
dias das 5h às 22h.

Vários pontos de peregrinação 
fora do santuário também fazem 
parte do conjunto devocional dedi-
cado a Nossa Senhora Aparecida. 
Nem tudo vai estar ao seu alcance 
(salvo muita correria) num único 
dia de visita. Podendo passar uma 
noite na cidade seria o ideal.

Entre elas está a Passarela da 
Fé. Com 390 metros a passarela 
começa dentro do complexo ma-
riano, mas leva o romeiro para a 
área externa. Foi construída em 
1971 e liga o templo atual à Ma-
triz Basílica, também chamada de 

de outubro, Dia de Nossa 
Senhora Aparecida e dê um 
pulinho no Santuário e viva 
uma experiência única. 
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Eles acreditaram no Ipiranga News
Nossos anunciantes da 1ª edição: Lord Americano, Consesp Seguros, Market Point, Montano Decorações, Senador Empregos, Sinesp, Coca-Cola

Ipiranga News, 20 anos escrevendo histórias

Há 15 anos, jornal ganhava uma nova sede localizada na rua General Lecor, 246 

Comemoração de 15 anos reuniu personalidades do bairro e anunciantes em festa realizada no CAY

Equipe do jornal em dezembro de 2011 no Parque da Independência, símbolo maior do bairro

Nos 15 anos do Ipiranga News, superintendente Luiz Antonio de Paula agradece apoio da comunidade 



Página 4Ipiranga NewsSão Paulo, 05/10 a 12/10/2017

Dissei Engenharia e Construções

Rua Vergueiro, 3558 - Cj. 601 - 5908-7922

Parabéns

pelos 20 anos 
e 1000 edições
de bom jornalismo

41 Anos realizando sonhos
A Dissei Engenharia investe permanentemente no bairro do Ipiranga, realizando 
importantes empreendimentos residenciais e comerciais, valorizando a região.

41
Anos

Ipiranga News

Um nome bem construído desde 1976


