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Novo filme de Ang Lee chega aos 
cinemas. Três estreias merecem 
ser vistas nas telonas

Happy hour em restaurante mineiro 
tem petiscos saborosos e cachaça 
para acompanhar bate-papos
Página 6

Obra no Jabaquara continua abandonada
O Governo do Estado 

de São Paulo está discu-

tindo com parlamentares 

a ampliação do Centro de 

Exposições Imigrantes. O 

mega projeto inclui uma 

arena para shows, aumen-

to da área destinada a ex-

posições, construção de 

um complexo hoteleiro 

e grande incremento no 

estacionamento particular 

ali existente. Enquanto 

isso, entretanto, uma obra 

que parece bem mais sim-

ples se arrasta sem con-

clusão. A alça do viaduto 

Matheus Torloni, que faci-

lita o acesso ao local, está 

sendo construída há mais 

de cinco anos, mas está 

abandonada. Casas foram 

desapropriadas, famílias 

tiveram que se mudar, sem 

que nenhum benefício à 

comunidade se concre-

tizasse. Diversos prazos 

foram prometidos, mas 

não cumpridos. É apenas 

mais um desafio que o pre-

feito eleito Fernando Ha-

ddad terá que enfrentar. 

Hoje, a alça se restringe 

a um cenário lamentável, 

com despejo irregular de 

lixo e entulho.   Página 5

Em pleno Natal, quan-

do o comércio do corredor 

Jabaquara/Domingos de 

Moraes está movimen-

tado, a Zona Azul da re-

gião está desativada. Isto 

porque ficou indefinida a 

situação de implantação 

da faixa exclusiva para ôni-

bus que será implantada 

no local. Pelo jeito, a situ-

ação só será definida na 

próxima gestão. Página 5

Zona Azul está liberada em 
corredor comercial na região
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Quer uma dica para se 

aproximar da natureza, 

aprender a respeita-la e 

ainda curtir as férias neste 

verão?Descubra o Parque 

da Aclimação . Página 2

Parque da Aclimação é opção 
para curtir as férias de verão
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Panettone Tradição
CRISTALLO Vila Mariana

Pç. Santa Rita de Cássia, 1119  | 11 5078.7888 
W W W.CRISTALLO.COM.BR

Neste fi nal de ano não dê 
apenas panettones. 

Presenteie com 
Panettones 
CRISTALLO

11 5078.7888
W W W.CRISTALLO.COM.BR
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Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100 - 6º andar - sala 618

Tel.: (11) 3396-4286 / 3396-4000

Quero agradecer a todos o apoio e a 
demonstração de amizade que tenho recebido ao 

longo destes anos. Aproveito para desejar  a vocês 
um e um Próspero Ano-Novo,

repleto de Paz.
Feliz Natal 

facebook.com/vereadoraurelionomura

twitter.com/aurelio_nomura

www.aurelionomura.com.br
Email: nomura@camara.sp.gov.br

Vereador

AURÉLIO

2578-8244

Veja na página 9
uma linda

mensagem da



Durante as férias, é possível minimizar os impactos da locomoção 
e do consumo, além de estimular o contato com a simplicidade

Parque tem biblioteca de meio ambiente

Acervo/Divulgação

Acervo/Divulgação

Avener Prado/Folhapress

VOCÊ SABIA?PASSEIOS

Vem do hospital das Clí-
nicas um exemplo a ser se-
guido por Ongs, escolas, 
empresas e  outras  inst i-
tuições. O projeto do HC 
chegou a ser premiado como 
melhor ação de qualida-
de ambiental do Estado de 
São Paulo.  A proposta é 
reaproveitar embalagens de 
iogurte, tampas de garrafas 

pets e cordões para produzir 
brinquedos. O resultado são 
simpáticos palhacinhos de 
sucata, produzidos em uma 
oficina da qual participam 
tanto funcionários quanto 
pacientes, e que foram do-
ados no Dia das Crianças a 
pacientes internados na ala 
infantil do HC. O projeto foi 
premiado porque, além de 

promover a conscientização 
sobre reaproveitamento de 
materiais, levou a melhoria 
na saúde dos pacientes que 
participam da oficina e da-
queles presenteados com os 
palhacinhos. 

O grupo usa material do 
próprio hospital mas eventual-
mente aceita doações. Informa-
ções: 3069-6267 ou 3069-6890.

Depois das festas, dê ao lixo o destino correto

Quinzenalmente, o Jornal Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consciência ambiental em 
meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação � nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental 
S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação � nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área 
Sudeste da capital paulista, que abrange 18 das 31 subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a cons-
cientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

Participe, discuta, reflita. Esta página é toda sua!

Marcello Casal Jr.

EM VIAGENS, É FUNDAMENTAL 
PROTEGER A NATUREZA

Festas são marcadas por 
momentos de alegria, 
ceias em família, trocas 

de presentes com pessoas 
queridas, brindes . Nas úl-
timas semanas, o São Paulo 
Zona Sul publicou dicas para 
quem quer evitar o consumo 
exagerado, no final de ano, 
que traz males à saúde e re-
presenta consumo excessivo 
de recursos naturais. Proteger 
a natureza em meio urbano 
é cuidar também para que 
os resíduos - sejam eles reci-
cláveis ou material orgânico 
- não se espalhem pelas ruas.

Para evitar o excesso de 
resíduos, mostramos algu-
mas dicas simples: não rasgue 
embalagens e guarde-as para 
futuros presentes ou até para 
organizar objetos em casa; 
distribua sobras de alimentos 
entre os familiares que par-
ticiparam da festa e tente ser 
criativo em receitas com o que 
� cou na geladeira.. 

Depois de tentar reduzir o 

volume de lixo doméstico, a 
preocupação é com o acondi-
cionamento correto do que vai 
para a porta de casa. Copos e 
outros objetos de vidro que se 
quebram podem ser levados a 
postos de entrega voluntária de 
recicláveis. De qualquer forma, 
é preciso que estejam adequa-
damente embalados para evi-
tar que os coletores ou equipes 
que vão triar o material para 
reciclagem se machuquem 
durante a manipulação.

Use jornais e revistas velhos 
para embalar restos de comi-
da, cascas de frutas, sementes 
e outros itens gordurosos ou 
líquidos. Lembre-se que o ide-
al é acondicionar o óleo da fri-
tura em pets e não despejá-lo 
diretamente na rede de esgoto. 
Ao colocar o lixo doméstico 
em dia de coleta, certi� que-
-se de não extrapolar o peso 
em cada embalagem e de não 
colocar objetos pontiagudos, 
para que o saco não fure ou 
arrebente. É importante tam-

bém conferir o horário para 
não deixar o lixo por tempo 
demais em vias públicas. As 
embalagens que ficam por 
muitas horas expostas podem 
ser alvo da cães ou até de 
vândalos. 

A região de Vila Mariana, 
Saúde, Moema, Jabaquara e 
Ipiranga também conta com 
coleta especial, só de reciclá-
veis. Assim, o ideal é reunir 
todos os resíduos de plástico 
(embalagens, potes não re-
aproveitáveis, garrafas pet, 
peças plásticas quebradas etc), 
metal (latinhas de refrigerante 
e outros produtos), papel e 
vidro e colocar na calçada 
apenas na data em que é feita 
a coleta de recicláveis.

Em caso de dúvidas sobre 
o horário da coleta regular 
ou especial, consulte o site da 
concessionária responsável 
pelo serviço na região (www.
ecourbis.com.br), ou ligue 
para a central de atendimento 
da Prefeitura: 156.

Verão é tempo de férias, de concluir as tarefas 
do ano, viajar. É possível preocupar-se também 
com a preservação ambiental durante este 
período de descanso? A tarefa pode ser fácil e até 
auxiliar na tarefa de recarregar as energias para 
recomeçar em 2013. 
Comece planejando: � car mais tempo na cidade 
de destino evita desperdício nas emissões de 
carbono equivalente a cada viagem. Considere 
a hipótese de fazer uma viagem de ônibus, o que 
reduz o emissão de poluentes e ainda diminui a 
possibilidades de congestionamentos. Mas, claro, 
esta hipótese só é mais vantajosa para quem sai 
sozinho de férias. 
Quem vai viajar de carro deve tomar alguns 
cuidados simples que, além de representar danos 
menores ao meio ambiente também trazem 
mais segurança. Os números são imprecisos, 
mas é consenso entre especialistas que, em um 
congestionamento, o ideal é desligar o motor 
e ligar rapidamente na hora de dar partida. 
Manter a velocidade em média estável economi-
za combustível e traz mais segurança - analistas 
dizem que a a média ideal é de 90 quilômetros 
por hora. Estima-se que quem dirige a uma 

velocidade de 120 km/h não só está colocando 
vidas em risco como também consome 20% a 
mais do que quem dirige a 80 km/h. 
Os pneus devem estar sempre calibrados para 
reduzir a emissão de gás carbônico e o uso de 
combustível. Com isto, a vida útil é maior e o 
proprietário colabora evitando o descarte de 
pneus, que é um dos grandes problemas mun-
diais. Não exceder o peso de bagagens no veículo 
é igualmente importante para o equilíbrio e 
manutenção dos pneus. 
Quando estiver em uma outra cidade, procure 
fazer caminhadas, usar a bicicleta, deixando o 
carro apenas para os momentos extremamente 
necessários. Faça compras no comércio local, va-
lorizando a economia desta cidade: ambientalis-
tas sempre alertam para o fato de que o turismo 
deve aquecer o comércio e a prestação de servi-
ços nas regiões visitadas sem, é claro, exceder no 
consumo e sempre agindo com cautela para não 
desperdiçar e para dar destinação correta aos re-
síduos. Procure também manter intenso contato 
com a paisagem local porque é nestes momentos 
que o ser humano resgata sua conexão com a 
natureza e valoriza sua preservação. 

É preciso acondicionar corretamente o lixo doméstico para evitar acidentes e contribuir com a limpeza urbana

AS FESTAS TERMINAM E O LIXO DOMÉSTICO 
AUMENTA. É PRECISO ESTAR ATENTO PARA 
O HORÁRIO DA COLETA E ACONDICIONAR 

OS RESÍDUOS CORRETAMENTE

M E I O   A M B I E N T E

Nas férias, ao fazer viagens, 
muitos paulistanos fazem 
questão de descobrir todos os 
pontos turísticos das cidades 
visitadas. Mas, na própria 
cidade, deixam de conhecer 
redutos bucólicos incríveis 
para quem gosta de manter 
contato com o verde. Um dos 
jardins públicos mais bonitos 
da cidade � ca na Vila Maria-
na e conta com lago, concha 
acústica, jardim japonês com 
espelho d’água, aparelhos de 
ginástica (barras), pista de 

Cooper e caminhada, três 
playgrounds infantis com 
espaço para piquenique, es-
tares, paraciclo, campo de 
futebol e sanitários. O Parque 
da Aclimação existe há mais 
de um século e abriga mais 
de 80 espécies de animais, de 
borboletas a peixes, garças ou 
sapos. Um eucaliptal imenso 
é destaque na � ora, que ainda 
conta com frutíferas como a 
jabuticabeira e a amoreira, 
ou espécies nativas exóticas 
e brejo. Outro destaque do 

parque é que abriga esculturas 
de Arcângelo Ianelli: “Dança 
Branca”, “O Retorno” e “For-
ma Corrompida”

Vale ainda fazer uma visita 
específica à biblioteca Raul 
Bopp, ali localizada, que tem 
acervo especializado em Meio 
Ambiente. 
O Parque � ca na Rua Muniz 
de Souza, 1119 - Aclimação. 
Telefone: 3208-4042. Funcio-
na diariamente das 6h às 22h. 
A Biblioteca abre de 2ª a 6ª, 
das 8h às 17h e sábado das 9h 
às 16h. Telefone: 3208-1895.

Brinquedo de sucata é ação sustentável

Criatividade
Transformar sucata em brinquedos 
rendeu prêmios ao HC
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Terapia Alternativa

ALTO PODER
ESPIRITUAL

Consultas com Tarô dos Anjos.
Amarração para o Amor Definitivo.

30 anos de
Exitos e Soluções

Ligue já.
2228-1419 / 99403-6819(CLARO)

95796-1811(TIM) / 96484-9220(VIVO)

Trabalhos para todos os fins
em sua presença.

• ACONTECE

Às vésperas do Natal, os 
cinemas ficam repletos de 
bons lançamentos. 

Um deles é o novo fi lme 
de Ang Lee, criador de O 
Tigre e o Dragão, belíssimo 
fi lme de realismo fantástico.

Agora Lee traz, em As 
Aventuras de Pi, a história de 
um jovem em uma viagem fa-
tídica que, depois de um de-
sastre espetacular no meio 

do Às, o arremessa em uma 
jornada épica de aventura e 
descoberta. Ele se encontra 
sozinho em uma embarca-
ção salva-vidas com outro 
sobrevivente do naufrágio, 
um temível tigre de Benga-
la com quem ele faz uma 
conexão surpreendente.

Outros lançamentos que 
valem a pena são “A Nego-
ciação” e “O Impossível”.

Ang Lee encanta com “As aventuras de Pi”
• CINEMA

• PROGRAMAÇÃO
Shopping Metrô Santa Cruz R. 

Domingos de Morais, 2.564 - V. 
Mariana - Tel.: 3471-8063

• Sala 1 - Os Penetras - 12 Anos 
- 13h10I - 15h25 - 17h40L - 20h10N - 
22h25L  • Sala 1 - Era uma vez eu, 
Verônica - 12 Anos - 20h10E 

• Sala 2 - Amanhecer Parte 2 DIG 
- 12 Anos - 12h20I - 15h00 • Sala 2 - A 
Negociação DIG - 12 Anos - 17h30L 
- 19h50L - 22h30L 

• Sala 3 - O Hobbit: Uma Jorna-
da Inesperada - 10 Anos - 11h00I 
- 14h40L  - 18h20L  - 22h00L  

• Sala 4 - O Impossível - 10 Anos 
- 13h40I - 16h40L - 19h10L  - 21h50L  
- 00h20C 

• Sala 5 - O Hobbit: Uma Jornada 
Inesperada (Dub) - 10 Anos - 18h00L  
- 21h40L  • Sala 5 - A Origem dos 
Guardiões (Dub) - Livre - 11h10I - 
13h25I  - 15h40L  

• Sala 6 - O Hobbit: Uma Jornada 
Inesperada 3D (Dub) - 10 Anos - 
11h40I - 15h20L  - 19h00L  

• Sala 7 - As Aventuras de PI 
3D - 10 Anos - 22h05 • Sala 7 - As 
Aventuras de PI 3D (Dub) - 10 Anos 
- 11h05I - 13h50I - 16h35 - 19h20 

• Sala 8 - O Hobbit HFR 3D - 10 
Anos - 14h15L  - 18h45L  - 22h20L  • 
Sala 8 - A Origem dos Guardiões 3D 
(Dub) - Livre - 12h00I 

• Sala 9 - As Aventuras de PI - 10 
Anos - 12h30I - 15h30L  - 18h30L  - 
21h15L  - 00h00C

• Sala 10 - O Hobbit: Uma Jorna-
da Inesperada 3D - 10 Anos - 12h40I 
- 16h20L  - 20h00L  - 23h50C 

Pátio Paulista R. Treze de Maio, 
1947 -Arco N 501 - Paraíso. Tel.: 
3142-9242

• Sala 1 - As Aventuras de PI 3D - 10 
Anos - 13h00I - 16h00 - 19h00L - 21h50L 

• Sala 2 - O Hobbit HFR 3D - 10 
Anos - 11h00I - 14h40L - 18h20L - 
22h00L 

• Sala 3 - O Hobbit: Uma Jornada 
Inesperada - 10 Anos - 11h20I - 15h20 
- 19h10N • Sala 3 - Disparos - 14 
Anos - 19h10E 

• Sala 4 - O Hobbit: Uma Jornada 
Inesperada 3D - 10 Anos - 12h00I - 
19h40L • Sala 4 - O Hobbit: Uma 
Jornada Inesperada 3D (Dub) - 10 
Anos - 15h50L 

• Sala 5 - O Impossível - 10 Anos 
- 12h40I - 15h30 - 18h30L - 21h10L - 
23h50C 

• Sala 6 - As Aventuras de PI - 
10 Anos - 11h30I - 14h20 - 17h30L 
- 20h20L - 23h20C 

• Sala 7 - Os Penetras - 12 Anos - 
17h20L - 19h50L - 22h10L • Sala 7  A 
Origem dos Guardiões (Dub) - Livre 
- 12h30I- 15h00  

Legendas: C - Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta (21/12) e 
Sábado (22/12); E - Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quarta (26/12) e 
Quinta-feira (27/12); I - Esta sessão 
NÃO será exibida Terça-feira (25/12); 
L - Esta sessão NÃO será exibida 
Segunda (24/12); N - Esta sessão 
NÃO será exibida Segunda (24/12), 
Quarta (26/12) e Quinta (27/12). 

Cine Segall (Museu Lasar Segall) 
R. Berta,111 - V. Mariana - Tel.: 5574-
7322 - Programação de 21/12 a 27/12

• Os Intocáveis - 12 Anos - 14h45A 
- 19h10 

• Moonrise Kingdom- 12 Anos 
- 17h

Legendas: A- Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (22/12) e 
Domingo (23/12) . ATENÇÃO: Sexta 
(21/12), Segunda (24/12) e Terça 
(25/12) não haverá sessão. 

Grupo circense 
Dia 22 de dezembro, às 16h, 

o SESC Ipiranga recebe o espe-
táculo La Mutante Varieté, um 
cabaré de variedades apresen-
tado pelos The Pambazos Bros, 
grupo circense formado por 
Diego Martinez e Jorge Zagar-
zazu. Composto por números 
cômicos e integrado por fi guras 
bizarras do reino animal e vege-
tal, o espetáculo traz à cena os 
Siameses Sarlanga, as Plantas 
Carnívoras, Chico Chicote e o 
Coelho Transgênico. A entrada 
é gratuita. O SESC Ipiranga fi ca 
na Rua Bom Pastor, 822.

Pessoas com 
Defi ciência

O Clube Escola Ibirapuera 
têm estrutura que permite a 
livre circulação de cadeirantes 
nos clubes. Na unidade Ibira-
puera são oferecidas ativida-
des em parceria com o Clube 
dos Paraplégicos de São Paulo 
(CPSP) nas modalidades dança, 
basquete, vôlei sentado, nata-
ção, atletismo, halterofi lismo e 
bocha. As atividades, embora 
adaptadas, possuem critérios 
para a prática. O vôlei sentado, 
por exemplo, é exclusivo para 
pessoas paraplégicas.  Os inte-
ressados em participar das ati-
vidades devem fazer a carteira 
do clube no próprio local. O Clu-
be Escola fi ca na Rua Pedro de 
Toledo, 1651 – Vila Clementino.

Educação de 
Jovens e Adultos

Volte a estudar, aprimore 
seus conhecimentos, amplie 
seus círculos de amizades e 
melhore sua formação! Estão 
abertas as inscrições para o En-
sino Fundamental (5ª a 8ª série) 
e Ensino Médio (1º ao 3º Ano) na 
Escola Estadual Lasar Segall no 
período das 19h00 às 23h00. O 
aluno terá direito a carteirinha 
de transporte escolar e jantar 
na escola. O interessado deverá 
comparecer a escola munido 
de documentos para efetivar a 
matrícula.O endereço da escola 
é Rua Tirso Martins, 211 - Vila 
Mariana - Próximo Metrô Santa 
Cruz. Informações: 5549-4833.

Excesso de álcool? 
O Grupo São Judas do  AA 

promove reuniões de segunda 
às  sextas-feiras, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefi ca na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 - ao 
lado da Estação São Judas do 
Metrô. Informações 3315 -9333.

Mostra de cinema 
no Ipiranga

O cineasta francês Jacques 
Tati é homenageado no Sesc 
Ipiranga com a Mostra Tati Por 
Inteiro, que acontece até 28 
de dezembro. O diretor iniciou 
a carreira como comediante e 
roteirista nos anos 40 e gravou 
importantes fi lmes na França. 
A mostra traz os principais 
títulos de sua fi lmografi a, além 
de uma sessão de curtas e um 
documentário produzido por 
sua fi lha, Sophie Taischeff . Os 
fi lmes serão exibidos às quartas 
e sextas-feiras, às 19h30. Confi -
ra a programação completa no 
site www.sescsp.org.br. Não 
recomendado para menores de 
10 anos. Entrada gratuita. Reti-
rada de ingressos com 1 hora de 
antecedência. O SESC Ipiranga 
fica na Rua Bom Pastor, 222 - 
Ipiranga. Inf: 3340-2000

Descontos para 
cursos no SENAC

A Coordenadoria dos Assun-
tos da População Negra (Cone), 
em parceria com o Senac, ofe-
rece descontos especiais nos 
cursos de extensão universitá-
ria e pós-graduação.  A parceria 
também oferece descontos 
em cursos de extensão uni-
versitária e pós-graduação, 
para alunos que se consideram 
pretos ou pardos, de acordo 
com a classificação do IBGE. 
O principal intuito da parceria 
Os interessados devem entrar 
em contato através do e-mail: 
bolsacone.senac@gmail.com 
ou pelo telefone da Cone: 3113-
9745 / 3113-9746.

Patinação no Gelo 
no Ibirapuera

A pista de patinação no 
gelo do Natal Iluminado estará 
disponível à população até dia 
23 de dezembro, no Clube da 
Comunidade Modelódromo, 
próximo à tradicional árvore 
gigante de Natal do Ibirapuera 
A pista de 375 m² funciona dia-
riamente das 14h às 22h. Aos 
fi nais de semana, a partir das 
22h o público também poderá 
acompanhar apresentações de 
patinação artística inspiradas 
na história do Natal. Para pati-
nar é necessário apresentar do-
cumento com foto, preencher 
um termo de responsabilidade 
e ter, no mínimo, 5 anos de ida-
de. Menores de 14 anos devem 
estar acompanhados de pais ou 
responsáveis.

COLÉGIO
BILAC.

INTERNACIONAL

Rua Bertioga, 81 | Saúde | 5071-5071
www.colegiobilac.com.br | www.facebook.com/colegiobilac
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No dia 12 de janeiro de 2013 ocorrerá o Desafio Cultural. 
Venha e concorra a descontos de até 25%.

Acesse o site 
ou ligue e inscreva-se. 

O colégio prepara seu filho para os desafios do século XXI com 
1 Ipad por aluno, sala de aula equipada com lousa interativa 
ao Ipad, som, sistema de segurança monitorada por SMS e 

material didático impresso.
 

www.colegiobilac.com.br 

VENHA PARTICIPAR DO DESAFIO 

CULTURAL DO COLÉGIO BILAC 
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72 anos ensinando
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• TRÂNSITO

No Natal, Zona Azul em corredores
comerciais não está funcionando

A Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET) está 
monitorando o trânsito nas 
áreas comerciais da cidade, 
por conta do intenso tráfego 
da clientela nas vésperas das 
festas de final de ano. No 
entanto, na região da rua Do-
mingos de Moraes e Avenida 
Jabaquara, algo curioso mar-
ca este período que antecede 
o Natal. As vagas demarcadas 
como Zona Azul estão com 
uso liberado, já que as placas 
foram recobertas por plástico 
preto. 

Isto ocorre porque a sina-
lização ao longo do corredor, 
a partir da Vergueiro, está 
sendo modifi cada. Foram pin-
tadas faixas para uso exclu-
sivo de ônibus e as pistas de 
rolamento para automóveis 
de passeio tiveram a largura 
reduzida. As vagas de Zona 
Azul devem ter o horário al-
terado, porque durante os 
horários de pico será proibido 
estacionar ou parar no local, 
que será destinado ao trans-
porte coletivo.

O Jornal São Paulo Zona 
Sul já mostrou que, além da 
preocupação dos comercian-
tes com a redução das vagas 
para clientes, os mais preocu-
pados são os pais de alunos 
de grandes colégios existen-
tes ao longo destas avenidas. 
Afi nal, o horário de operação 
das faixas exclusivas aos ôni-
bus coincide com o de desem-
barque dos alunos no período 
matutino e de embarque no 
período vespertino. 

A CET defende o modelo, 
como forma de valorizar e 
priorizar o transporte coleti-
vo em meio urbano, porém 

não explica que medidas se-
rão tomadas para resolver 
a questão do embarque ou 
desembarque dos estudantes. 

O vereador José Américo, 
que deverá presidir a Câmara 
Municipal em 2013 e que foi 
um dos coordenadores da 
campanha de Fernando Ha-
ddad à prefeitura, concorda 
que algumas decisões impor-
tantes estão sendo deixadas 
a cargo da nova gestão. “É 

evidente que algumas medi-
das estão sendo tomadas em 
fi nal de mandato e precisarão 
ser reestudadas pelo prefeito 
Fernando Haddad”, diz ele. 

A faixa exclusiva e a mu-
dança no horário da Zona Azul 
não têm data para acontecer, 
pelas informações da CET. 
Assim, não se sabe como será 
a volta às aulas 2013 ou por 
quanto tempo a zona azul 
continuará liberada...

• URBANISMO

Gestão Kassab termina sem 
conclusão de obra no Jabaquara

Vários projetos urbanís-
ticos previstos para serem 
concluídos na atual gestão 
municipal sequer tiveram 
início. Um deles é a alça de 
acesso ao Viaduto Matheus 
Torloni no Jabaquara. A obra 
está abandonada desde 2007, 
quando a Prefeitura anun-
ciou que seria retomada. No 
entanto, a empreiteira que 
venceu a licitação para tocar 
a obra faliu e o resultado são 
anos de espera, promessas e 
prazos não cumpridos. 

Agora, o Governo do Es-
tado de São Paulo quer am-
pliar o Centro de Exposições 
Imigrantes, com promessas 
de construção de complexo 
hoteleiro, aumento da área 
destinada a exposições e 
criação de uma arena para 
shows. A obra para constru-
ção da alça de acesso, algo 
que parece simples e corri-
queiro diante de um projeto 
tão complexo, mostra que 
interesses sempre podem 
confl itar com planos...

Atualmente, moradores 
de bairros vizinhos já sofrem 
com a programação do Cen-
tro de Exposições, um espaço 
público que está cedido a um 
grupo da iniciativa privada 
até março próximo. Eventos 
como a Feira do Livro, o Salão 
Duas Rodas ou o Feirão de 
Imóveis da Caixa Econômica 
Federal já criam situações 
incontornáveis para a comu-
nidade. O excesso de veículos 
resulta em estacionamento 
irregular, congestionamento 
e ocupação completa das ruas 
do Cidade Vargas.

A alça facilitaria o acesso 
direto ao Centro de Exposi-

ções, ou seja, os motoristas 
não precisariam entrar pelas 
ruas do bairro para chegar 
ao viaduto Matheus Tornoli 
e, enfi m, entrar no estaciona-
mento do local. Mas, apesar 
de ter gerado inclusive desa-
propriações e demolição de 
residências, a obra continua 
abandonada.

O local está constante-
mente servindo como de-
pósito irregular de entulho, 
o mato cresce inadvertida-
mente e o poder público faz 
vistas grossas diante de uma 
sociedade que tem parece 
ter pouco poder para cobrar 
solução defi nitiva para o pro-
blema.
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•BARES E RESTAURANTES

Rodízio e a La Carte
Culinária Japonesa

Rodízio e a La Carte

Atendimento rápido no delivery e salão.
Uma equipe efi ciente p/ melhor atendê-lo.

Av. Fagundes Filho, 333 - São Judas

2577-9289
2276-1451 FAZEMOS EVENTOS EM SUA EMPRESA

OU RESIDÊNCIA. CONSULTE-NOS!!!

Visite nosso site: temakarianagai.com.br

Segunda a Sexta:
almoço das 11h30 às 15h00 e jantar das 18h30 às 23h00

Sábados e Feriados:
almoço das 13h00 às 16h00 e jantar das 18h00 às 23h00

Estamos funcionando também aos
domingos das 12 às 16hs e das 18 às 22hs

VENHA CONHECER
NOSSO RODÍZIO COMPLETO
Lula, Camarão, Polvo, Shimeji na Chapa,

Temakis, Hot Holls, Sushi, Sashimi, Tempurá
e diversos pratos quentes à vontade.

Para melhor atendê-los
ampliamos as nossas instalações,

agora são + de 60 lugares

Temos novidades no rodízio: 
Salmão Sul, Escondidinho de Camarão

e muito mais variedades.

•CULTURA

Happy hour mineiro é boa ideia 
para encontros de confraternização

Geralmente, os amantes 
de uma boa comida mineira 
pensam em entrar em um 
restaurante típico para fazer 
aquela refeição completa e 
farta. E é mesmo uma boa 
opção. Mas, um restauran-
te na região de São Judas é 
também uma alternativa para 
quem busca um lugar espaço-
so para programar aquele en-
contro de fi m de ano, regado 
a um bom papo, boas risadas 
e bons petiscos!

No A La Carte Mineiro, 
não há só feijoada todos os 
dias ou pratos típicos como 
o Frango com Quiabo, a Vaca 
Atolada e o Mixidinho. 

Para o happy hour espe-
cial de fim de ano, a dica é 
chamar à mesa uma boa ca-

chaça mineira, da ampla carta 
disponível no restaurante, 
acompanhada de um belo 
leitão a pururuca. 

Há ainda várias porções 
para acompanhar  cachaças, 
caipirinhas, batidas, cervejas 
ou mesmo um suco natural. 
Até cerveja sem álcool está 
no cardápio, para garantir 
diversão aos motoristas do 
encontro.

As mais pedidas são as 
de fritas e mandioca, claro. 
Mas, as típicas fazem também 
muito sucesso. Torresminho, 
costelinha, carne de sol com 
mandioca, porção de lingui-
ça,  pastel (queijo, carne ou o 
saboroso e inusitado recheio 
de lombo) são caprichadas 
na casa.

Destaque para o incrível 
bolinho de mandioca - que 
pode ser puro ou levar ainda 
os recheios de catupiry, carne 
de sol, queijo ou carne.

Polenta frita ,frango a pas-
sarinho, pão de alho e costeli-
nha fazem muitos fãs na casa.  

O A La Carte Mineiro ofe-
rece ainda algumas porções 

Porções diver-
sas podem ser 
acompanhadas 
por caipirinhas 
produzidas com 
uma das deze-
nas de cachaças 
especiais mineiras

bem fartas como a 
picanha aperitivo na 
pedra e a carne de 
sol com mandioca. 

Uma boa ideia é chamar 
à mesa também algumas das 
saladas da casa para acom-
panhar as porções do happy 
hour. Abre de terça a sábado, 
das 11h30 às 23h e domingos 
das 11h30 às 17h. Fica na R. 
Berto Conde, 85 - São Judas. 
Tel.: 5071-9644.

Ingressos para show de Gal na Vila Mariana são disputados 
Começam nesta sexta, 21, 

as vendas de ingressos para 
o show que Gal Costa fará 
na Vila Mariana nos dias 3, 4, 
5 e 6 de janeiro. O problema 
é que os lugares costumam 
ser disputados e podem até 
acabar no mesmo dia, de-
pendendo da demanda. As-
sim, quem quer ver a diva da 
MPB se apresentando deve se 
apressar.

A cantora apresentará seu 
mais novo disco Recanto no 
Teatro do Sesc Vila Mariana. 
Concebido e dirigido por Ca-

etano Veloso, o espetáculo 
traz músicas do recente lança-
mento, mas também resgata 
sucessos de sua carreira. 

Recanto, o seu trigésimo 
disco traz músicas escritas 
pelo parceiro Caetano e co-
-produção de Moreno, filho 
de Caetano e afi lhado de Gal. 

“As letras desse disco são 
ao mesmo tempo muito dire-
tas e um tanto enigmáticas. 
Não pude evitar. ‘Recanto 
escuro’, que é uma biografi a 
cifrada da própria Gal (mas 
tem elementos de minha pró-

pria biografi a), foi composta 
primeiro sem palavras. To-
das as letras me surpreende-
ram à medida que foram se 
construindo”, relata Caetano 
Veloso. “Deixamos Gal soar 
como ela soa. Sem intenções 
interpretativas óbvias. Quan-
to mais simples, mais simples-
mente Gal”, diz.

Com sonoridade experi-
mental, o álbum mistura rock, 
programações eletrônicas e 
dub-step à MPB. Além das 
canções novas, Madre Deus 
e Mansidão, destaque para al-

guns clássicos como Da Maior 
Importância, Folhetim, Baby, 
Vapor Barato, Força estranha 
e Meu bem, Meu Mal.

Os shows acontecem dias 
3, 4, 5 e 6 de janeiro (quinta, 
sexta e sábado, às 21h; domin-
go, 18h. Venda pelo sistema 
INGRESSOSESC a partir de 
21/12, às 14h. Ingressos da R$ 
10 (trabalhador no comércio e 
serviços matriculado no SESC 
e dependentes) a R$ 40,00 
(inteira). O Sesc Vila Mariana 
fi ca na Rua Pelotas, 141. Infor-
mações: 5080-3000

Doceria faz festas de fi m de ano mais saborosas
Degustar, presentear ou 

até decorar! A linha de produ-
tos natalinos fi nos da Doceria 
Cristallo é de dar água na 
boca e também de deixar a 
mesa de Natal ou Ano Novo 
mais linda.

Há, por exemplo, bolas 
para enfeitar árvores de Natal 
com embalagens coloridas, 
primorosas, mas comestíveis. 
Feitas de chocolate artesanal 
e pronta para se tranforma-
rem em sobremesas...

Outro destaque decorati-
vo são as mini árvores feitas 
com bolinhas de chocolate. 

Mini panetones, tazinas 
(chícaras e pires de chocolate, 
recheados com bolas de cho-
colate) também são ótimas 
ideias para deixar a mesa mais 
bonita.

Para saborear ao fi nal das 
Ceias, os bolos natalinos e do-
ces especialmente elaborados 
pela Cristallo são sempre um 
diferencial. Destaque para o 
lindo Bolo Natalino Cristallo: 
com recheios surpreenden-
tes, os deliciosos sabores da li-
nha de Bolos Cristallo ganham 
cobertura personalizada para 
o Natal.

Para presentear, há diver-
sas latas com doces, biscoitos 
ou chocolates, cestas lindas 
que mesclam diferentes pro-
dutos, além, claro, dos tradi-
cionais panetones oferecidos 
pela rede. 

No Especial de Natal, o 
Chocolattone é um mix per-
feito da massa leve e deliciosa 
da Cristallo com seu famoso 
chocolate. 

Quem busca originalidade 
pode optar pelo igualmente 
saboroso Damascone, em que 
o panetone ganha no damas-
co um aliado para um resul-
tado incrível. Outro produto 
especial é a Trança de Natal. 
Além de deliciosa, linda!

As delícias 
da Cristallo 
pode deixar 
as ceias 
memorá-
veis, mas 
também 
servem para 
presentear 
e até para 
enfeitar 
a mesa e 
a casa

Vá conhecer todas as pos-
sibilidades de perto e aprovei-
te para saborear um café. A 
única loja Cristallo na região 
fica na Praça Santa Rita de 
Cássia, 119 - perto da estação 
Praça da Árvore do Metrô. 
Telefone: 5078.7888.
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• ANIVERSÁRIOS

Quer participar desta col-
una? Envie gratuitamente seu 
texto para o email redacao@
jornalzonasul.com.br.
Gabriell Augusto Branco  26/12 
      Toda felicidade, saúde e su-
cesso nós te desejamos, fi lho. 
Eu, tua mãe e teus irmãos lhe 
desejamos um feliz aniversá-
rio. Te amamos muito! 
Fellipe Cesar Branco 31/12 
       Filho, você merece tudo 

de bom em sua vida: saúde, 
alegrias e conquistas. São os 
votos meus, de tua mãe e teus 
irmãos neste aniversários. Te 
amamos muito! 
Isabella Marques Garcia  16/12 
       A nossa princesinha está 
completando 9 anos. Que pa-
pai do céu esteja sempre com 
você. Desejamos que você 
tenha cada vez mais saúde, 
paz, amor e felicidade. São os 

votos da Vovó Vera, Vovô Val-
dir, tias Carmen e Silvia, do tio 
Djalma, dos seus primos Pedro 
e Gustavo e em especial da 
sua mamãe Marcia, seu papai 
Nilton e seu irmão Diego. 
ANIVERSÁRIO 
DE CASAMENTO 
Maria e Carlos Bonin - 18/12 

Comemoraram 58 anos de 
casamento! Parabéns e feli-
cidades!

• COMÉRCIO

Loja faz promoção com roupas em 
tamanho extra grande para mulheres

Fim de ano é tempo de 
fi car ainda mais bonita: festas, 
encontros de confraterniza-
ção, formaturas... E foi-se o 
tempo em que mulheres que 
usam tamanhos grandes so-
friam para encontrar modelos 
adequados! Na região, a Linda 
Martins, loja que trabalha 
neste segmento há mais de 30 
anos, está com uma promo-
ção especial que pode facilitar 
o fi m de ano para as mulheres 
que querem esbanjar charme 
e bom gosto. Todas as peças 
estão sendo oferecidas com 
20% de desconto.

Uma dica interessante é 
comprar várias peças, apro-
veitando a promoção, para 
usar ao longo do novo em vá-
rios eventos. A equipe Linda 
Martins ainda auxilia na mon-
tagem de um guarda-roupas 
com peças versáteis e que for-
mam diferentes combinações 
entre elas e com as peças que 
já tem em casa. 

A loja trabalha com roupas 
sociais e para festa em tama-
nhos G, GG e EXG. Além dos 
modelos prontos, aceita en-
comenda de qualquer modelo 
sob medida. 

Outro destaque são as 
peças da atual coleção, para 
quem gosta de fi car na moda. 
Há pantalonas,conjuntos,  tú-
nicas com aplicação de rendas 
e rendão.

Vestidos com cortes dife-
renciados, ideias para garantir 
o caimento em cada tipo de 
corpo, estão sempre disponí-
veis para as mulheres sintoni-
zadas com a moda. Regatas 
e camisas, com estampas 
originais, também preenchem 

as araras. Há ainda conjuntos, 
saias, blusas. As clientes ainda 
encontram peças tanto em 
tons da estação, vibrantes, 
como em cores leves, neutras 
- diversidade é o objetivo da 
Linda Martins.

Outro destaque da loja 
são as belíssimas bijouterias 
- afinal, as mulheres sabem 
que muitas vezes o acessório 
chama mais a atenção e valo-
riza o visual. 

A Linda Martins fica na 
Avenida Moaci, 769, em Mo-
ema, com estacionamento. 
Fuinciona das 9 as 18 hs, se-
gunda á sábado. Telefones: 
5096-1883 e 5072-7788.

• CONSTRUÇÃO • REFORMA

Diferentes modelos em 
tamanhos G, GG e Extra G es-
tão com desconto de 20% na 

Linda Martins, em Moema



VENDA LOCAÇÃO

ANUNCIE:
SÃO PAULO 
ZONA SUL 
5072-2020

PÁG. 08 21 a 27 de dezembro de 2012

ADVOCACIA

Cível, Acordos, Adoção, Inventários, 
Consumidor, Família, Previdenciário, 

Imobiliário, Planos de Saúde.
Dra. Karina Gonçalves da Silva

Tel.: 2574-7227 - Cel.: 97227-4886
email: kagsster@gmail.com

ASSESSOriA E CONSuLTOriA JuríDiCA

REGULARIZO IMÓVEIS
Na prefeitura: Habite-se

e Registro de imóveis

na Receita Federal: CnD de imóveis

www.regularizoimoveis.com.br
Projetos - Plantas - Fone: 2947-6044

 

Avenida Padre Arlindo Vieira,
2441- Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email: moveisnpb@terra.com.br

COMPRO
MÓVEIS USADOS

 

Atendimento com prévio agendamento

 ADVOCACIA
• Dr. Caio Sanches - OAB/SP: 231551  

caiosanches@hotmail.com
• Dra. Kátia Pratt OAB/SP: 185665

katiapratt@hotmail.com

rua Madre Cabrini, 275 - V.Mariana - Cep 04020-000
Tel./Fax: 5085-0136 - Cel.: 96340-3121

99916-3931 / 3168-9672 / 3167-0695

• Criminal • Família
• Trabalhista • Cível • Tributário

ADVOGADO

rcbranco@lcb.adv.br

Dr. Renato Castelo Branco

ABRA SUA EMPRESA
COM BAIXO CUSTO

ricardo
Tel.: 2577-0070

www.cpaonline.com.br
email: contábil@
cpaonline.com.br

CONTABILIDADE

Melhor preço da região.
Ligue e peça um orçamento

Av. Santa Catarina (ao lado do Extra)
98425-9554 TiM - 96139-0752 Oi

CARRETOS E MUDANÇAS
PARA TODA SÃO PAULO
MONTAGEM DE MÓVEIS

Salário com garantia de 
R$ 850,00 + condução, 

paga-se INSS, 
para região da saúde, 

próximo do metrô.
Tratar Tel: 3384-4672

falar com Jôse

MANICURE 
PRECISA-SE URGENTE

Para revendedores (as), (com ou 
sem exp.), que estejam em busca de 
uma saudável oportunidade de traba-
lho. Ganhos variáveis r$ 900, 2.700,...

BICO/DINHEIRO EXTRA

2275-7304 Fixo - 99886-2222 Tim
Distr./Rev. Alimentos 100% natural

Para início imediato, região da Saúde
Salário Fixo + V.T. + Cesta Básica

Agendar entrevista
Tel.: 5585-2288

PET SHOP CONTRATA:

AJUDANTE DE SERVIÇOS 
GERAIS (MASCULINO)

C L A S S I F I C A D O SC L A S S I F I C A D O S

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da lei. Lavro o presente para ser fixado no serviço

 de registro civel e publicado na imprensa local.

EDITAIS DE PROCLAMAS 42º Subdistrito Jabaquara
Av. Fagundes Filho, 276 - O escrivão Carlos Alvin
Correa da Cunha, do Cartório Civil de Pessoas
Naturais  da Comarca da Capital - J abaquara,

FAZ SABER que pretendem casar-se   e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil.

SOBRADO NOVO
AO LADO DO PARQUE

R$ 300 MIL
2 dormitórios, sala, cozinha 

com armário embutido,
banheiro, quintal, lavabo,

1 vaga. 123-2244

SOBRADO – 480 MIL
VILA GUARANI

3 dormitórios com armário em-
butido, 1 suíte com armário em-
butido, sala, copa/cozinha com 
armário embutido, dependência 
de empregada, entrada lateral, 

terraço, 2 vagas. 123-2395

SOBRADO DE VILA
R$ 260 MIL

2 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, lavabo, banheiros, 
sacada no quarto, área de 

serviço, 1 vaga.
123-2215

CASA TÉRREA
R$ 860 MIL

CIDADE VARGAS
3 dormitórios, 1 suíte, sala, 

cozinha, quintal com piscina, 
churrasqueira, entrada lateral, 

05 vagas, 398 metros 
de área total. 123-2399

APARTAMENTO
VILA CAMPESTRE

R$ 300 MIL
3 dormitórios, 1 suíte com ar-

mário embutido, sala, cozinha, 
2 banheiros, 1 vaga, 79 m2 de 

área útil. 123-2401

CASA TÉRREA
R$ 450 MIL

JARDIM JABAQUARA
Bom  para investimento!!!
Terreno 9x28, saída para 

2 ruas. 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, quintal e

4 vagas. 123-2371

APARTAMENTO DUPLEX 
METRÔ PRAÇA DA 

ÁRVORE – R$ 385 MIL
2 suítes, sala, cozinha, 

lavanderia, 1 vaga. 123-2425

TERRENO VILA GUARANI 
PRÓXIMO AO METRÔ

R$ 430 MIL
Terreno com 3 casas, 2 vagas 

e quintal. 123-2333

SOBRADO JABAQUARA
R$ 380 MIL

3 dormitórios sendo 1 suíte, 
todos com armário embutido 
e ar condicionado, sala, coz. 
planejada, 3 banheiros, quintal, 
dep. emp, 2 vagas, corredor 

lateral, 5x25. 123-2415

CASA TÉRREA
 CIDADE VARGAS

R$ 630 MIL
2 dormitórios, suíte, 3 vagas, 

quintal grande, edícula
 completa, mais atelier. 

Terreno 10x48. 123-2276

APARTAMENTO VILA 
GUARANI – 5 MINUTOS 
DO METRÔ – R$405 MIL

3 dormitórios com armário, 
sala, banheiro com Box, 

cozinha com armário, carpete 
de madeira, área de serviço, 

lazer completo. 123-2297

APTO – R$ 330 MIL
VILA GUARANI

Excelente localização.
2 dormitórios,1 suíte, sala com 
sacada, lavabo, cozinha, área 
de serviço, 1 vaga, 74 metros 
de área útil. Próximo ao metrô 

Jabaquara. REF: 123-2448
SOBRADO JABAQUARA

R$ 370 MIL
3 dormitórios, sala 2 ambien-

tes com sacada, cozinha, 
banheiro social, banheiro 

de empregada, lavanderia, 
pequeno quintal, 3 vagas. 

REF.:   123-2403

SOBRADO
V. SANTA CATARINA

R$ 460 MIL
3dormitórios, sendo 1 suíte, sala 
com 2 ambientes, banheiro so-
cial, cozinha planejada, lavand, 

3 vagas. REF.: 122-2438

APTO PRÓX. METRÔ 
JABAQUARA –R$ 500 MIL

3 dormitórios sendo 1 suíte, 
todos c/ AE, sala com sacada, 
cozinha planejada, banheiro, 
dependência de empregada, 
2 vagas, 100 metros de área 

útil, lazer. REF.: 123-1481

APTO NOVO – SACOMÃ
R$265 MIL

2 dormitórios com
área externa, cozinha

planejada, sala, área de 
serviço, 1 vaga, lazer

completo, condomínio baixo. 
REF.: 123-2283

SOBRADO
JD. ORIENTAL - R$ 490 MIL
3 dorms grandes, sendo 1 ste 
c/ arm, 2 salas, coz, 4 banhs, 
2 sacadas, AS, qtal, suíte de 
emp. 200m AC, piso de granito 
e laminado, 2 vagas e 1 depósito, 
terreno 7,30x26. REF.: 123-2388

APTO – JABAQUARA
R$ 280 MIL

2 dorms, sala com 2 ambientes, coz. 
c/ arm, banh. c/ box, piso laminado, 
57m2 AU, gás encanado, 1 vaga, lazer, 
salão de festas, quadra, academia,

s. jogos. Cond. R$ 320,00, prédio 
tranqüilo com 11 anos Quitado!!! 

Pronto pra morar!!! 123-2444

SOBRADO NOVO
CIDADE VARGAS

R$ 690 MIL
3 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala com 2 ambientes, cozi-

nha, 2 vagas. REF. 123-2454

APTO – R$ 350 MIL
CIDADE VARGAS

2 dormitórios, 2 banheiros, 
1 suíte, sala, cozinha, 

área de serviço, 1 vaga, 
70 metros de área útil.

REF 123-2112

SOBRADO – R$ 450 MIL
VILA GUARANI

4 dormitórios, 1 suíte, 3 
banheiros, sala, copa cozinha, 

lavanderia, dependência de 
empregada mais banheiro, 

entrada lateral, terraço, 
2 vagas. REF. 123.2080

SOBRADO
PARQUE JABAQUARA

R$ 375 MIL
Próximo ao metrô Conceição.

2 dormitórios com terraço, 
sala, cozinha, banheiro, 2 
vagas. Todo em granito. 

122-2480

IPIRANGA –PROX.AO 
MUSEU – R$ 450 MIL

Casa térrea com terreno ( 
4,5x24), bem localizado no mio-
linho comercial (Clube CISPLA-
TINA, SALA VIP, REST.NICO, 

Buffet,SUP.HIROTA), 2 dormitó-
rios, sala, copa cozinha, quintal e 

garagem. REF.: 122-2239

METRÔ JABAQUARA
3 DORMS– R$ 350 MIL  

OPORTUNIDADE
APTO com 3 dormitórios, suíte 
com AE´S, sala 2 ambs, coz. 
com armário, banheiro, dep. 
de empregada e vaga para 
automovel. REF.: 123-2461

CASA TÉRREA BONITA 
CID. VARGAS - R$ 750 MIL
3 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala com 2 ambientes, banheiro 
social, copa cozinha nos fundos, 
quintal, quarto suíte, churras-
queira, forno à lenha, 6 vagas. 

Reformado!!! REF 123-2427

5 DORMITÓRIOS - CASA 
TÉRREA ASSOBRADADA 

R$ 520 MIL
Próx.Hospital Bosque da Saú-
de5 dorms sendo 2 stes, sala 
com 2 ambtes, copa, coz, lavan, 
qto emp. c/ banh. nos fundos, 
qtal, 3 vagas. REF.: 123-2432

TERRENO
R$310 MIL

VILA GUARANI
Próximo à Rodovia
dos IMIGRANTES.

Ótimo para investimento!
Terreno 7x31,5.
REF.: 123-2193

CASA TÉRREA
R$ 640 MIL

CIDADE VARGAS
Terreno com 402,03 m2 

de área total. Ótimo para 
investimento, localização 

privilegiada!  REF.: 123-2288

CASA TÉRREA
R$ 500 MIL

VILA GUARANI
Terreno : 8x35 , 2 dormitórios, 
1 suíte, sala, cozinha, quintal 
com churrasqueira, edícula, 

entrada lateral, 2 vagas. 
123-2440

LINDO SOBRADO
R$ 550 MIL - JABAQUARA

TODO REFORMADO!
3 dormitórios, 1 suíte, 2 salas, 

copa – cozinha planejada, 
quintal, lavanderia, sótão com 

armário embutido, 2 vagas. 
Vago! 123-2470

LINDO APTO – JARDIM 
CELESTE –R$ 210 MIL
Próximo ao Jd.Zoológico.

2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, 1 vaga, lazer, salão 
de festa, playground, salão de 
jogos, cond. R$ 350,00, 62 me-
tros de área útil. REF.: 123-2350

APTO DUPLEX COBERTURA 
200M DO METRÔ 

CONCEIÇÃO - R$ 800 MIL
3 dorms, 1 suíte c/ arms, banh. social, 
sala liv. c/ sacada, coz. c/ arms, janela 
anti ruido, dispensa mais salão e banh, 
escrit. c/ banh, aquec. á gás, lustres 
em todo o apto, 3 vagas, lazer compl. 

Frente. 123-2483

SOBRADO EM 
CONDOMÍNIO
VILA GUARANI

R$ 530 MIL
4 dormitórios, salas estar / 
jantar, cozinha, 2 banheiros, 
quintal, 1 vaga. REF. 123-2471

ÚLTIMO SOBRADO 
METRÔ – SÓ R$ 350 MIL 
Urgente na Cidade Vargas com 
2 dormitórios, sala 2 ambientes, 
cozinha, 2 banheiros,1 vaga, 
quintal, corredor lateral, portão 
automático, piso frio e lavande-
ria, próx. metrô. REF.: 123-2273

APTO – PRÓXIMO
METRÔ JABAQUARA

R$ 360 MIL
3 dormitórios com armário 

embutido, sala com sacada, 
cozinha, 2 banheiros, 1 vaga, 
lazer completo, condomínio 

baixo. REF 123-2474

APTO DUPLEX COBERTURA 
À 50 M DO METRÔ 

CONCEIÇÃO – R$ 480 MIL
2 dorms c/ arm, sala livi, coz. c/ 
arm, AS, banh. emp, 1 vaga c/ ma-
nobrista, em cima salão com, área 
churr, banheiro, 113 m2 AU. Ótima 
vista! Bom Negócio! REF 123-2481

APTO
METRÔ JABAQUARA

R$ 300 MIL
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, condo-
mínio baixo R$ 320,00, salão 
de festa, 1 vaga, à 5 minutos 

do metrô a pé. REF.: 123-1904

APTO VILA GUARANI
PRÓXIMO AO METRÔ 

JABAQUARA – 295 MIL
2 dorms, 1 suíte, sala, coz, 
banh, AS, lazer, piscina, qua-
dra, play groound, salão de 
festas, churr, prédio novo no 

contra piso. REF. 123-2318

APTO – METRÔ 
CONCEIÇÃO- R$490 MIL

Prox. ao FIORINO , local 
tranqüilo , prédio bonito com 2 
dormitórios, 1 suíte, sala com 
sacada, cozinha planejada, 1 

vaga, lazer, condomínio baixo. 
REF: 123-2447

SOBRADO NOVO
R$ 400 MIL

AMERICANÓPOLIS
3 dorms, 1 suíte, sacada, banh. 
social, sala, lavabo, copa-coz. c/ 
AE, quintal, área de serviço, en-
trada lateral, 2 vagas cobertas, 
portão automático. 123-2486

SOBRADO REFORMADO
METRÔ JABAQUARA

R$ 430 MIL
2 dormitórios, sala com 2 

ambientes, lavabo, cozinha, 
planejada, quintal e edícula 

com quarto, banheiro e lavan-
deria, 1 vaga.REF 123-2390

APTO – V. CLEMENTINO 
R$ 520 MIL

2 dormitórios com armário em-
butido, sala com 2 ambientes, 
cozinha ampla, com armário 
embutido, banheiro social, 
quarto de empregada com 
banheiro, 1 vaga.REF 122-2488

APARTAMENTO
R$ 300 MIL – CONCEIÇÃO

2 dormitórios, sala,
banheiro, cozinha,

área de serviço,1 vaga.
Condomínio R$ 400,00.Ao 

lado do metrô!!!
REF 123- 2449

SOBRADO COND.O FECHADO 
VILA GUARANI – R$ 560 MIL
3 dormitórios, 1 suíte com armário, 
sala, cozinha planejada completa, 
lavabo, pequeno quintal com Zeta 
Flex, condomínio R$ 165,00, à 5 
minutos do metrô a pé, 2 vagas. 
Impecável!! Pronto para morar!!!

APTO – AO LADO
DO METRÔ
R$ 265 MIL

1 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro social, lavanderia,

1 vaga. REF. 123-2495

V. MASCOTE-  APTO C/ TERR. 
GOURMET – R$ 700 MIL

Finíssimo apto com 4 dormi-
tórios sendo 2 suítes, todos 
com armário embutido, sala 

com sacada gourmet, 3 vagas, 
lazer completo, 116 metros de 

área útil. REF.: 123-2421

“ DESEJAMOS A TODOS
OS CLIENTES E AMIGOS 
UM  FELIZ NATAL  E  UM
 ANO NOVO DE MUITAS

REALIZAÇÕES E
DE MUITO SUCESSO!”

2 dorms. c/AE´s, living c/saca-
da, quarto e banh. de emprega-
da, área serv. e garagem, 76m2 
A.U.. Lindo. Próximo ao metrô. 

r$ 440.000,00

APARTAMENTO 
CONCEIÇÃO

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447
 Fone: 2276-3539

2577-8954

SEVERINO creci 2447

4 dorms. c/AE, 2 salas, 
edícula completa, terraço, 

quintal e garagem
r$ 780.000,00

SOBRADO 
PL. PAULISTA

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

4 dorms., (2 suítes), 3 
salas, copa-cozibnha, 

edícula completa, quintal, 
6 vagas. Linda!!! 
r$ 1.300.000,00

SOBRADO 
PL. PAULISTA

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Sobrado Estilo Norman-
do, 03 ds (suite), jardim, 
quintal grande, 04 vagas. 

Revestido em tijolo 
cerâmico. Imperdivel. 

r$ 1.600.000,00.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds, sala 

grande, edicula comple-
ta, garagem p/ 02 autos. 

Linda. Rua tranquila.
r$ 580 mil.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

SOBRADO
PLANALTO PTA

02 ds, cozinha c/ AE, 
edicula completa, 

quintal e vaga p/ 02 
autos. Todo reformado. 

r$ 1.800,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

SÃO JUDAS
Sala comercial 

c/ banheiro. 31 m2. 
Otima localização.

 R$ 1.450,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds c/ AE, sala 

grande, copa-cozinha, 
edicula completa,
02 vagas. Otima

localização. R$ 900 mil.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

SAÚDE - APTO
02 ds c/ AE, sala grande, 

quarto e banheiro de 
empr., área de serv., 

garagem. Lazer completo. 
Junto a Estação Saúde. 

R$ 1.600,00.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Apto 02 ds C/AE (suite), 

01 sala reversivel, lavabo, 
sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, area de serv., e 

garagem. Impecável.
R$ 3.500,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Mini-mansão, Estilo 

Classico-Contemporaneo, 
04 ds, 03 salas, piscina, 

sl. festas, garagem 
p/ 06 autos. 450 m2.

R$ 6.000,00.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

CONCEIÇÃO APTO
02 ds c/ AE, sala 02 

ambientes c/ sacada, 
cozinha planejada, quarto 
e banh. empreg., a. serv., 
garagem. Lindo. Junto ao 

metro. R$ 1.600,00

O pretendente: Alexandre Costa Ribeiro, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro eletrônico, estado civil divorciado, nascido em 
Belo Horinzonte, BH, no dia 20 de julho de 1969, residente e domiciliado 
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de José de Paulo Ribeiro e de Edwirges 
Costa Ribeiro. A pretendente: Claudia Oliveira da Silva, de nacionalidade 
brasileira, profissão administradora de recursos humanos, estado civil 
solteira, nascida em Manaus, AM, no dia 03 de dezembro de 1980, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Antônio Rodrigues da Silva 
e de Maria Oliveira da Silva.
O pretendente: Edmar José de Souza, de nacionalidade brasileira, profissão 
autonomo, estado civil solteiro, nascido em Paramirim, BA, no dia 04 de julho 
de 1987, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de José 
Mauro de Souza e de Maria Rosa de Oliveira Souza. A pretendente: Ana 
Pauloa Rosa de Oliveira, de nacionalidade brasileira, profissão comerciária, 
estado civil solteira, nascida em Suzano, SP, no dia 28 de agosto de 1992, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Odarem de 
Oliveira e de Neuza Rosa de Figueiredo Oliveira.
O pretendente: Fernando dos Santos, de nacionalidade brasileira, profissão 
balconista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 01 de 
fevereiro de 1985, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Maria de Lourdes dos Santos. A pretendente: Melissa Bonachela, de 
nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 02 de março de 1989, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Júlio César Bonachela e de Márcia 
Regina Petit Bonachela.
O pretendente: Luigi Paolo Pilosio, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de sistemas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, 
no dia 30 de setembro de 1974, residente e domiciliado Jabaquara, São 
Paulo, SP, filho de Pilosio Luigi Paolo e de Judith Jandyra de Brito. A 
pretendente: Patrícia Teixeira Mello Costa, de nacionalidade brasileira, 
profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 04 de julho de 1983, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Eduardo Pedroso de Mello Costa e de Maria Lúcia Cardoso 
Batina Teixeira Mello Costa.
O pretendente: Marcelo Soares de Souza, de nacionalidade brasileira, 
profissão comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no 
dia 26 de agosto de 1970, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, 
SP, filho de Erasmo Macedo de Souza e de Eulina Soares de Souza. A 
pretendente: Leni Oliveira Rocha, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnica de laboratório, estado civil divorciada, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 26 de fevereiro de 1971, residente e domiciliada Jabaquara, São 
Paulo, SP, filha de Nilo dos Santos e de Maria da Cruz Oliveira Rocha.
O pretendente: Otávio Fillol Júnior, de nacionalidade brasileira, profissão 
policial militar, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 26 
de maio de 1986, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Otávio Fillol e de Maria Aparecida Fillol. A pretendente: Aline Duarte dos 
Santos, de nacionalidade brasileira, profissão analista de sistemas, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 29 de dezembro de 1986, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Antônio Ilton 
dos Santos e de Maria Irís Duarte Nunes dos Santos.
O pretendente: Adonias Rogério Rodrigues dos Santos, de nacionalidade 
brasileira, profissão autonomo, estado civil solteiro, nascido em Arapongas, 
PR, no dia 23 de fevereiro de 1976, residente e domiciliado Jabaquara, São 
Paulo, SP, filho de Adair Rodrigues dos Santos e de Rute Filgueira de Souza 
Santos. A pretendente: Simone Gonçalves Pinto, de nacionalidade brasileira, 
profissão vendedora, estado civil divorciada, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 17 de novembro de 1982, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Cidercy Carlos Pinto e de Eni Gonçalves Pinto.
O pretendente: Ivo Ivanicler da Silva, de nacionalidade brasileira, profissão 
auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteiro, nascido em Encanto, 
RN, no dia 25 de maio de 1988, residente e domiciliado Jabaquara, São 
Paulo, SP, filho de Antônio Feitosa da Silva e de Zita Raimunda da Silva. A 
pretendente: Adriana Alves Pereira, de nacionalidade brasileira, profissão 
auxiliar de escritório, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
23 de setembro de 1993, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, 
filha de Paulo Alves Pereira e de Francisca de Fátima Pereira.

2 dts., etc., 83m2, Garden. 
Entrega Março/2013

r$ 278.000,00 + dívida. 
Aceito imóvel na região 

ou na Praia Grande

VENDO/TROCO
APTO. CONCEIÇÃO

Fones: 5012-5412 
Nextel 7863-6378

id.80*29081

Terreno 10x40m, 600m2 
de construção, 11 inquili-
nos, rende R$ 7.000,00. 

Ac. troca imóvel. 
Valor r$ 800 Mil. Ver 

rua Francisco Dias, 313.

PRÉDIO 
JARDIM DA SAÚDE

Tr. Tel. 3884-7306

Com 1 dormitório, 
1 vaga, etc.  

Ótimo Preço

APTO. AO LADO 
DO METRÔ SAÚDE

VENDE/ALUGA

Direto c/proprietário
Sr. André

Claro: 97074-8597 
Vivo: 99803-0396

1 domitório, cozinha, 
banheiro, sem vaga, 

próximo Metrô. 
Rua Gal. Chagas Santos.
Tratar com o proprietário

Tels.: 2578-9047
ou 97270-1439

APARTAMENTO
SAÚDE 

R$ 220.000,00

Terreno 5 x 20, 2 dormitórios, (1 suite), terraço, 
sala 2 ambientes, copa, coz., lavabo, 2 vagas.

r$ 380.000,00 

SOBRADO 
PLANALTO PAULISTA 

OPORTUNIDADE

Tratar Tel. 99233-0673 - Creci 54.921
Com 30m2 + mezanino. 
Em galeria, p/escritório 
ou loja, próx. ao metrô.

r$ 630,00
 Ver rua Caramurú, 

759 - loja 8

LOJA - PRAÇA 
DA ÁRVORE

Tr. Tel. 3884-7306

Tel.: 5588-3091
Cel: 96300-0373

Vila Caiçara. Alugamos 
para temporadas e fins 

de semana, até 5 pesso-
as, boa localização

KITNET
PRAIA GRANDE

pgeneroso@gmail.com

R. Pirituba, 111 - conj. 04, 
200 mts. do metrô 
Praça da Árvore

r$ 600,00
incluso Eletropaulo 

e Sabesp.
Tr. Tel. 5587-4116

ou 5587-4118

SUBLOCAÇÃO SALA COML. 
MIRANDÓPOLIS

revenda Perfumes importados
Comissão de 100% + bônus

01 Perfumes/dia = R$ 1.185,00/mês
02 Perfumes/dia = R$ 2.370,00/mês

Claro: 97642-1353 - Tim: 96066-5652
Oi: 96949-9263 - Vivo: 95025-2562
www.vencedorup.blogspot.com.br

RENDA EXTRA

Meu Deus, em Vós depositei toda a minha confiança, vos 
sabeis de tudo Pai e Senhor do Univefrso, sois o Rei dos 
Reis, vós que fizestes o paralítico andar, o morto voltar a viver, 
o leproso sarar, vós ledes as minhas angustias, as minhas 
lágrimas bem sabeis. Divino amigo, como preciso alcançar 
de Vós esta grande graça (pede-se a graça com fè) a minha 
conversa convosco Mestre, me dá ânimo de viver, só de Vós 
espero com fè e confiança (pede-se a graça com fé), fazei 
Divino Jesus que antes de terminar esta conversa que terei  
convosco, durante nove dias eu alcançe esta graça que peço 
com fé, com gratidão. Publicarei esta oração para que outros 
aprendam a ter fé e confiança na Tua Misericórdia, ilumina meus 
passos assim como o sol ilumina o amanhecer e testemunha 
a nossa conversa. Jesus tenho confiança em Vós, cada vez 
mais aumenta a minha fé, Por graças recebidas. Amém - RME

CONVERSA COM DEUS - 9 DIAS

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

Curso Individual 
e Personalizado

com Martha 
2275-9089/5072-2448
E.mail: tangelss@uol

com.br

Escritório Contábil 
admite, sexo feminino, 

com conhecimento 
da rotina. 

Entrevista 
Fones: 5583-2299 

ou 99876-0439

DEPTO. PESSOAL
ESCRITA FISCAL

GrAX LuBriFiCANTES ESPECiAiS 
LTDA, torna público que requereu a CE-
TESB a Licença de Operação para pro-
dutos químicos não  especificados ou 
não  classificados, fabricação da Rua 
Araripe, 703, Vila California, São Paulo

ANUNCIE:
SÃO PAULO 
ZONA SUL 
5072-2020

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER
4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de água, coloque dentro 
dele o número de grãos de arroz correspondentes aos quilos 
que você deseja perder. Não coloque grãos a mais do que 
deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados. À 
noite, beba a água, deixando os grãos, complete novamente 
1/2 copo de água. 5ª feira pela manhã, em jejum, beba a 
água deixando os grãos, completando com 1/2 copo de água. 
6ª feira pela, em jejeum, beba a água com os grãosde arroz 
junto. Obs: Conserve o mesmo copo durante o processo, 
não faça regime, pois a simpatia é infalível. Tirar o número 
de cópias correspondentes aos quilos que deseja perder, 
comece na 4ª feira, após distribuir.  Publique na mesma 
semana.  Boa sorte. G.L.P.
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Consulte-nos: 2578-8244
R. Paracatu, 449 - Saúde (estac. gratuito: R. Paracatu, 531) - email: contato@takaki.com.br

DESEJAMOS A TODOS OS CLIENTES E AMIGOS
Paz

União
Alegrias

Esperança
Amor Sucesso

Realizações Luz
Respeito Harmonia

Saúde Solidariedade
Felicidade Humildade

Confraternização Pureza
Amizade Sabedoria Perdão

Igualdade Liberdade Boa Sorte
Sinceridade Estima Fraternidade

Equilibrio Dignidade Benevolência
Fé Bondade Paciência Brandura Força

Tenacidade Prosperidade Reconhecimento

Rua Doutor Diogo de Faria, 558  •  Vila Clementino  São Paulo  SP  (11) 5087-0997  www.donadorinaoutlet.com.br•  •  •  •  

... e 
muito 
mais!

O ANO TODO COM

DESCONTOS DE ATÉ 

85%

Suas compras serão
totalmente revertidas 
para o atendimento
especializado às
pessoas com 
deficiência visual.
Compre e ajude!

DONA DORINA OUTLET MULTIMARCAS | Segunda a sexta-feira das 10h às 19h | Sábado das 10h às 14h

Aqui,
preço baixo 
tem valor.
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A APEMETA, Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais, é uma asso-

ciação privada e sem fins lucrativos cujo objetivo passa por apoiar a atividade empresarial do 

setor ambiental. Sendo a mais representativa do setor em Portugal, tem como finalidade pro-

mover ações que visem o desenvolvimento das empresas associadas, disponibilizando servi-

ços de consultoria, informação técnica especializada, formação profissional e divulgação das 

disponibilidades e competências dos associados, quer a nível nacional como internacional.

Além do seu estatuto de Entidade de Utilidade Pública, é reconhecida como ONGA, Organização Não Governamental de Ambiente, está registrada 

na APA, Agência Portuguêsa do Ambiente, e é membro da EUCETSA, Europen Cammittee of Environmental Technology Suppliers Associations.

A APEMETA procura dar apoio e dinamizar a vertente de internacionalização de empresas associadas, procurando dotá-las de meios adequados

que lhes permita incrementar a sua capacidade de resposta e presença ativa no mercado global. 

Co-financiado por:
APEMETA
Morada: Campo Grande, 294 - 2ºDto e Esq. 1700-097 Lisboa
Telf: 21 750 6000 Fax: 21 750 6009
Site: www.apemeta.pt  - E-mail geral: apemeta@mail.telepac.pt

Resíduos em Portugal

O forte crescimento das cidades, bem como as alterações sociais e de consumo, implicam uma crescente produção de resíduos sólidos urba-

nos (RSUs). Estes podem ser classificados por: matéria orgânica: papel e papelão: plásticos: vidro: metais, entre outros materiais não incluídos 

nos anteriormente referidos.

A recolha destes materiais é feita por via controlada em grande parte do território português, promovendo-se a separação de resíduos urbanos de 

forma a facilitar a sua reciclagem ou reutilização por empresas especializadas.

Recolha Seletiva de

Óleos Alimentares

Recolha Seletiva de Cartão,

Vidros, Plásticos e Metais

Recolha Seletiva de

Pilhas e Beterias

O Ciclo de Resíduos Sólidos Urbanos

O Ciclo de Resíduos Sólidos Urbanos desenvolve-se tipicamente de acordo com quatro grandes fases, nomeadamente, a Emissão, a Recolha e 

Transporte, o Tratamento Prévio (separação) e o Destino Final.

Há um RSU muito importante, quer em termos de potencial energético, quer de eliminação final, a Compostagem.

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

As empresas implementadas em Portugal, tanto de recolha como de pré-tratamento, estão “obrigadas” a desenvolver as atividades para a qual 

foram contratadas, detendo assim tecnologia específica, traduzida em diversos equipamentos, variável com as atividades inerentes, salientando-

se:

- Equipamento de Recolha de Resíduos Urbanos, nomeadamente de Contentores de lixo, indiferenciado e específico (Ponto-Verde, Oleão, Vidrão, 

etc), e equipamento de carga e transporte, nomeadamente de Camiões adaptados às recolhas seletivas.

- Instalações adequadas com isolamento em função dos meteriais a conter e com área em função da concessão geográfica afeta.

- Equipamento interno de pré-tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos, nomeadamente estações de triagem, de 

compactagem e equipamento interno de transporte.

A grande maioria destes equipamentos são de construção portuguesa, sendo estes dimencionados em função do

Projeto Técnico elaborado também por empresas portuguesas.

Comparativamente a outros países, Portugal detém um elevado Know-How de Projeto Técnico de instalações de Pré-

Reciclagem e de construção de equipamentos específicos de aplicação nessas empresas. Assim, poderá afirmar-se

que o parque industrial português está em condições de disponibilizar essas tecnologias para países terceiros, dependendo apenas de acertos 

legislativos que variam de país para país.

Relativamente à vertente Compostagem, processo que visa essencialmente eliminar os Resíduos Orgânicos 

dos Resíduos Urbanos, pode referir-se que já existem em Portugal diversas unidades de Compostagem

Industrial ao serviço da Agricultura, produzindo fertilizantes e também produtos corretores de solo.

Como já não podemos conviver com lixeiras a céu aberto, aterros sanitários e incineradores, esta vertente 

foi gradualmente dinamizada, possuindo Portugal já muitos centros de compostagem espalhados pelo país, 

sendo por via industrial, via agrícola e via vertente doméstica, estando esta última em franco crescimento.

Quando se trata de países em que há resíduos orgânicos em abundância que não são aproveitados, 

nomeadamente ao nível florestal, este processo representa sem dúvida uma mais-valia económica local.

RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Resíduos industriais são “os resíduos gerados em atividades industriais, bem como os que resultem de atividades de produção e distribuição de 

eletricidade, gás e água”. De acordo com a lesgislação aplicável em Portugal, estes podem classificar-se como: Resíduos Industriais Não Perigo-

sos (RIB), gerados em processos produtivos industriais em geral, existindo em Portugal diversas empresas especializadas na sua receção e pré-

-tratamento; e Resíduos Perigosos (RIP), aqueles que podendo ter origens múltiplas, apresentam “características de perigosidade para a saúde ou 

para o meio ambiente”. 

Dentro dos RIP, destacam-se os Veículos em Fim de Vida (VFV) que representam uma importante componente de emissões dos Resíduos Indus-
triais em Portugal, existindo muitas entidades no país que se dedicam à sua recolha e pré-tratamento; os Resíduos de Equipamento Elétrico e Ele-
trônico (REEE); alguns Resíduos de Construção  e Demolição (RCD), havendo nesta área diversas empresas portuguesas licenciadas para o arma-
zenamento, triagem, valorização e trituração, e com capacidade para iniciar a valorização de tais resíduos no local da sua produção e/ou trans-

-portá-los para posterior tratamento nas suas unidades; os Pneus usados, existindo em Portugal diversas empresas licenciadas como ponto de 

recolha, estando estas acreditadas pela entidade gestora, a Valorpneu; os Metais; e por fim, os Acumuladores de Chumbo.

Em termos de tecnologia  associada ao Resíduos Industriais, pode dizer-se que esta é similar à dos RSUs, mas a dimensão média de instalações

e de equipamentos é bastante mais elavada. Tal tecnologia é também desenvolvida em Portugal por empresas da especialidade e muitas vezes

pela própria empresa, podendo dizer-se que tecnologicamente Portugal está apto a exportar essa tecnologia e também a vertente de Conceção 

Técnica de Unidades de Tratamento de Resíduos de toda a espécie.
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