
29 de março a 04 de abril de 2013 - ano 54 - no 2.615Telefone: 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Página 2

Bruce Willis em mais uma  
estreia no feriadão nos cinemas: 
G.I.Joe - A Retaliação

Premiere Chocolates é opção  
para Páscoa cheia de sabor, cor  
e ao mesmo tempo econômica
Página 5

Leitores se queixam da 
conservação de praças

Recentemente, foi rea-

berto ao público o Centro 

de Memória Dorina Nowill, 

na Fundação de mesmo 

nome, localizada na Vila 

Clementino. . Agora, a en-

tidade busca um estagiário 

remunerado e com direi-

to a vale transporte para 

atuar na área de educa-

ção acessível. Saiba como 

pleitear a vaga. Página 2

Várias áreas verdes da 

região foram alvo de re-

centes reclamações de lei-

tores. Moradores vizinhos 

às praças dizem que elas  

estão sem manutenção 

há meses e se queixam 

do desaparecimento dos 

chamados “zeladores de 

praças”. Na região sob 

tutela da Subprefeitura de 

Vila Mariana, um dos pio-

res exemplos está na praça 

da Rua das Prímulas (foto) 

que ficou com mato alto, 

falta de poda e manuten-

ção dos arbustos. Depois 

da queixa encaminhada 

pelo jornal São Paulo Zona 

Sul, a Subprefeitura efe-

tuou a manutenção na tar-

de de quinta, dia 27. Outras 

praças também apresen-

tam problemas.  Página 4

Nos próximos quatro 

anos, a Prefeitura preten-

de investir R$ 23 bilhões 

para cumprir os 100 obje-

tivos propostos pela equi-

pe do prefeito Fernando 

Haddad. Desde a gestão 

passada, os prefeitos têm 

por obrigação apresentar, 

no primeiro trimestre, um 

plano de metas. Na lista 

do atual, estão compro-

missos com os direitos 

sociais e civis; desenvol-

vimento econômico sus-

tentável com redução das 

desigualdades; e gestão 

descentralizada, partici-

pativa e transparente. O 

prefeito pretende, por 

exemplo, criar 750 novos 

leitos hospitalares, cons-

truir 55 mil unidades ha-

bitacionais, implantar 150 

quilômetros de corredo-

res de ônibus e inaugurar 

243 creches inauguradas 

até 2016. Quer ainda ex-

tinguir a pobreza extrema 

na cidade de São Paulo, 

com a inclusão de mais de 

200 mil pessoas no Bolsa 

Família, além de estimular  

cursos técnicos. Página 3

Fundação busca estagiário

Haddad apresenta plano de metas

Moema terá ensaio 
aberto com Hermeto

Beto Moussalli/Divulgação

O mês de abril está agi-

tado em uma casa espe-

cializada em shows de 

jazz de Moema. Uma das 

grandes atrações será 

Hermeto Paschoal, que 

se apresentará  no dia 9 

de abril e fará um ensaio 

aberto. Além disso, haverá 

duas noites no formato 

Jazz em Dose Dupla, ins-

piradas em casas ameri-

canas, com duas bandas 

se apresentando em dois 

horários diferentes, na 

mesma noite. Página 5
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• ACONTECE

• CINEMA

• PROGRAMAÇÃO

Janice Maya

Bruce Willis realmente é 
duro de matar... Ele já esteve 
em quatro estreias recentes 
nas telonas e, esta semana, 
surge em mais uma. 

Em G.I. Joe - A Retaliação, 
um acordo entre as grandes 
potências defi ne a redução 
das ogivas nucleares no mun-
do todo. Mas, os Estados Uni-
dos, comandados pela organi-
zação Cobra, desconsideram 
o acerto e dão ínicio a um pla-
no de proporções alarmantes. 
Enquanto isso, seguindo as 
ordens do presidente ameri-
cano, o esquadrão de elite G.I. 
Joe é acusado de traição e, 
após ser atacado brutalmen-
te, tem vários de seus inte-
grantes mortos em combate.

Outro lançamento é “A 
Hospedeira”, baseado em 
obra de Stephenie Meyer, au-
tora da saga Crepúsculo. Na 
história, a Terra foi dominada 
por um inimigo invisível, que 
controla as mentes e os cor-
pos dos humanos. Melanie 
é uma das poucas que ainda 
não foi dominada. Mesmo 
infectada, resiste bravamen-
te contra Peregrina, a alma 
invasora que tenta se hospe-

Feriadão pode ser aproveitado para 
conferir cinco estreias nos cinemas

• HORÓSCOPO

Shopping Metrô Santa Cruz R. 
Domingos de Morais, 2.564 - V. 
Mariana - Tel.: 3471-8063

• Sala 1 - Duro de Matar: Um bom 
dia para morrer - 12 Anos - 13h05 - 
15h20 - 17h40 - 20h00 - 22h20 

• Sala 2 - Django Livre DIG - 16 
Anos - 13h20J - 14h30C - 16h40G - 
17h40M - 20h10J - 21h30M - 22h20C 
- 23h25B • Sala 2 - Royal Opera 
House: CARMEN DIG - 12 Anos - 
14h00M - 19h00C 

• Sala 3 - João e Maria: Caçadores 
de Bruxas - 14 Anos - 12h40 - 14h45 - 
17h20 - 19h30 - 21h45 - 00h00B 

• Sala 4 - Violência e Paixão - 16 
Anos - 22h30P • Sala 4 - A Hora Mais 
Escura - 14 Anos - 12h30E - 15h45 - 
19h00 - 22h30J 

• Sala 5 - O Voo - 14 Anos - 15h00 
- 20h20 - 23h30B • Sala 5 - Meu 
Namorado é um Zumbi - 14 Anos - 
12h35 - 18h00 

• Sala 6 - Indomável Sonhadora - 
12 Anos - 13h10 - 15h20 - 17h30 - 21h50 
- 00h10B • Sala 6 - O Dobro ou Nada 
- 12 Anos - 11h00E - 15h20 - 19h40 

• Sala 7 - O Lado Bom da Vida - 12 
Anos - 13h50 - 16h30 - 19h20 - 22h00 

• Sala 8 - Os Miseráveis DIG - 14 
Anos - 18h20 - 21h40 • Sala 8 - As 
Aventuras de Tadeo 3D (Dub) - Livre 
- 13h45 - 16h00 

• Sala 9 - Lincoln - 12 Anos - 21h10 
• Sala 9 - Tainá 3 - A Origem - Livre - 
13h00 - 15h10 - 17h10 - 19h10 

• Sala 10 - Duro de Matar: Um 
bom dia para morrer DIG - 12 Anos 
-  11h20E - 14h05 - 16h20 - 18h40 - 
21h00 - 23h20B  

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

• Sala 1 - Lincoln - 12 Anos - 15h30 
- 21h20 • Sala 1 - Cirque Du Soleil - 
Outros mundos 3D - Livre - 13h10 
- 18h50 

• Sala 2 - Django Livre DIG - 16 
Anos - 13h30G - 17h10J - 20h40S • Sala 
2 - Royal Opera House: CARMEN 
DIG - 12 Anos - 14h00M - 19h00C 

• Sala 3 - Duro de Matar: Um 
bom dia para morrer - 12 Anos - 
11h30E - 13h50 - 16h10 - 18h30 - 21h00 
- 23h20B 

• Sala 4 - João e Maria: Caçado-
res de Bruxas 3D - 14 Anos - 11h20E 
- 13h40 - 15h50 - 18h00 - 20h30 
- 22h50B 

• Sala 5 - Os Miseráveis - 14 Anos 
- 13h20 - 16h40 - 20h10 - 23h30B 

• Sala 6 - As Aventuras de Tadeo 
(Dub) - Livre - 13h00 - 18h40 • Sala 
6 - A Hora Mais Escura - 14 Anos - 
15h20 - 21h10 

• Sala 7 - De Pernas pro Ar 2 - 12 
Anos - 13h00 - 15h00 • Sala 7 - Meu 
Namorado é um Zumbi - 14 Anos 
- 17h20 - 19h40J - 22h00 • Sala 7 - 
Flores Do Oriente - 16 Anos - 19h40P   

 Legendas:  B - Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta-feira 
(22/02) e Sábado (23/02); C - Esta 
sessão será exibida SOMENTE 
Quinta-feira (28/02); E - Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sábado 
(23/02) e Domingo (24/02); G - Esta 
sessão NÃO será exibida Terça-
-feira (26/02); J - Esta sessão NÃO 
será exibida Terça-feira (26/02) e 
Quinta-feira (28/02); M - Esta sessão 
será exibida SOMENTE Terça-feira 
(26/02); P - Esta sessão será exibi-
da SOMENTE Terça-feira (26/02) e 
Quinta-feira (28/02); S - Esta sessão 
NÃO será exibida Quinta-feira 
(28/02). 

Cine Segall (Museu Lasar Se-
gall) R. Berta,111 - V. Mariana - Tel.: 
2159-0400 

Programação de 22/02 a 28/02
• Em evento feliz - 14 Anos - 17h 
• Argo- 16 Anos - 14h45A - 19h10
Legendas: A- Esta sessão será 

exibida SOMENTE Sábado(23/02) e 
Domingo(24/02) . ATENÇÃO: Terça-
-feira (26/02) não haverá sessão. 

dar em seu corpo. A missão 
de Peregrina é encontrar, nos 
pensamentos da jovem, o pa-
radeiro dos últimos humanos 
não infectados.

Têm ainda os dramas 
“Dentro de casa” (10 anos) e 
“Elvis” (14 anos), além da co-
média “Jack o Caçador de Gi-
gantes” (10 anos). 

Áries - 21/03 a 20/04 
Aquilo que mais deseja 

está prestes a se tornar gran-
de realidade. Continue insis-
tindo nas coisas que acredita 
e não perca o clima de vitória 
e de realização no ar. Ama-
nhã ou depois a luz voltará a 
brilhar no seu caminho com 
amor e felicidade.

Touro - 21/04 a 20/05 
Espere receber provas de 

afeto, de consideração, de 
admiração e amizade. Faça 
visitas,  telefone e mande 
mensagens. Retribua gentile-
zas e saiba valorizar  aqueles 
que estão lhe benefi ciando e 
amando você.

Gêmeos - 21/05 a 20/06 
Leve seu trabalho a sério 

e não adie mais o que tiver 
que fazer. Não perca tempo e 
nem desperdice energias com 
brigas, discussões e intrigas. 
Procure se organizar nas suas 
tarefas, para trabalhar menos 
e aproveitar mais. 

Câncer - 21/06 a 21/07
Alguma coisa muito boa 

pode acontecer, desde que o 
canceriano se agilize e vá em 
busca do que procura com 
otimismo e confi ança em si. 
Reencontro com quem não 
via há muito tempo. Momen-
to ideal para viajar e realizar 
mudanças. 

Leão - 22/07 a 22/08
O astral continua diverti-

do, sua estrela está brilhante 
e você vai fazer sucesso entre 
os do sexo oposto. Mas, cui-
dado: o instinto de aventura 
pode ser exagerado. Não se 
exponha aos inimigos ocultos 
e às pessoas falsas. 

Virgem - 23/08 a 22/09
Na família seja moderado 

e prudente. Não trepudie em 
cima dos humildes e nem cri-
tique os mais jovens de uma 
forma rigorosa. Converse com 
eles e procure entendimento, 
pela lógica e a razão. Seja 
generoso. 

Libra - 23/9 a 22/10
 A força das energias posi-

tivas está muito contribuindo 
para a realização de seus pla-
nos e de suas esperanças. O 
que era difícil ontem, hoje é 
possível conseguir. Converse 
com pessoas de destaque, de 
liderança e poder. Peça favo-
res, se for preciso. 

Escorpião - 23/10 a 22/11
As ideias que surgem po-

dem parecer  confl itantes, no 
início, mas, analisando mais 
a fundo o escorpiano verá 
que está no caminho certo. 
Ótimo momento para viajar e 
concluir negócios e acordos 
importantes.

Sagitário - 22/11 a 21/12
 Aceite convites para fes-

tas e comemorações. Pas-
seios agradáveis em grupo 
amigos. Diversões e artes 
serão a tônica do momento. 
Popularidade e sucesso nas 
reuniões que falem de serviço 
público, de política e de inte-
resses comuns. 

Capricórnio - 22/12 a 20/01 
Os caminhos não estão 

abertos. O canceriano pode 
ter  impedimento, pessoal ou 
profissional, para ascensão 
social e política, nos próximos 
dias. Despesas a mais, para 
cuidar da aparência e para fa-
zer um papel positivo perante 
terceiros são importantes 
nesse momento. 

Aquário - 21/01 a 19/02
O aquariano continua lide-

rando e brilhando, ainda mais 
no setor social e profi ssional. 
Ainda mais se uma coisa de-
pender  da outra. Cuide da 
saúde e evite sair a noite essa 
semana. 

Peixes - 20/02 a 20/03 
Controle as emoções e os 

instintos, para fazer crescer o 
seu lado intuitivo, espiritual e 
misterioso. É assim que vai re-
carregar as baterias e sair do 
impasse. Pense no que é bom 
e  construirá sua felicidade.

• EMPREGO

A Fundação Dorina Nowill 
para Cegos, localizada na Vila 
Clementino, está em busca 
de um estagiário na área de 
Ação Educativa Acessível. 

O selecionado vai atuar na 
condução de visitas na expo-
sição acessível com recursos 
sensoriais e na elaboração de 
atividades educativas e cultu-
rais de extensão. O horário 
de trabalho é de seguda a 
sexta-feira das 8h as 14h.

Os candidatos devem es-
tar cursando faculdade em 
uma das seguintes áreas: 

Licenciatura em Humanas 
(Artes Cênicas ou Plásticas, 
História, Ciências Sociais, Fi-
losofi a ou áreas correlatas), 
preferencialmente cursando 
terceiro a quarto ano.

Como conhecimentos de-
sejáveis estão experiências 
em curadoria, conservação 
de Acervos e história da Arte; 
Conhecimento em informáti-
ca: Pacote Offi  ce - Word, Ex-
cel, Power Point, Outlook

O estagiário fará con-
dução de visitas educativo/
culturais; agendamento de 

visitas e atendimento à pes-
quisadores e apoio nos pro-
cedimentos de salvaguarda 
e pesquisa do acervo histó-
rico.

O estagiário terá como 
benefi cios uma bolsa auxilio, 
além de vale transporte. Os 
interessados podem enviar 
currículo pelo e-mail: rh@
fundacaodorina.org.br.

A Fundação Dorina Nowill 
para Cegos fi ca na Rua Dr. 
Diogo de Faria, 558, na Vila 
Clementino. Site: www.fun-
dacaodorina.org.br.

Fundação Dorina Nowill busca 
estagiário para ação educativa acessível

Curso no SENAC 
Jabaquara sobre 
farmacêuticos

O Senac Jabaquara abre ins-
crições para curso de controle 
de qualidade na fabricação de 
produtos farmacêuticos. Para 
os profissionais interessados 
em atuar nessa área, o Senac 
Jabaquara oferece o curso 
livre “Controle de Qualidade 
Aplicado a Insumos Farma-
cêuticos”, com 20 horas de 
duração.  Os interessados em 
se inscrever para o curso livre 
devem ter, no mínimo, 17 anos 
e estar cursando o último ano 
do ensino médio. Inscrições e 
outras informações estão dis-
poníveis no site www.sp.senac.
br/jabaquara ou no telefone 11 
2146-9150. O SENAC fi ca na Av. 
do Café, 298.

Bazar benefi cente 
do Dia das Mães 
na Vila Mariana

O Bazar Dias das Mães da 
Oficina Santo Inácio será re-
alizado de 2 a 5 de maio, das 
8h30 às 18h e, no domingo, até 
às 13h. No Bazar serão ofereci-
das novidades em artesanato, 
bordados crochê, trico feitas 
pelas voluntárias da ofi cina. A 
Paróquia Santo Inácio de Loiola 
fi ca na à Rua França Pinto, 115,  
Vila Mariana.

Almoço Bye Bye 
Verão na Saúde

O Recanto da Vovó promo-
ve o almoço benefi cente “Bye 
Bye Verão”. O almoço aconte-
ce no dia 7 de abril, domingo, 
a partir das 13h. Os convites 
individuais custam R$ 38,00. E 
atenção: não serão vendidos 
convites no dia do almoço. 
Informações: 2578-7558 ou 
5589-3906 com Marcia e Ga-
briela e 4614-0735 ou 4614-3981 
com Lucy.

Bazar benefi cente 
no Ipiranga

O Bazar Beneficente do 
IHDI fica aberto de 2ª à 6ª 
feira das 13h às 17h e de 3ª e 
5ª feira também das 10h às 
12h. A entidade aceita doa-
ções de roupas adultos, crian-
ças, calçados, brinquedos, 
eletrodomésticos,utilidades 
domésticas em geral, cama, 
mesa, banho, etc. Tudo em 
bom estado de uso. A renda 
será revertida para o Albergue 
(Estação Bem-Estar), Creche 
e CCA (Centro da Criança e 
Adolescente).O IHDI fica na 
Rua Almirante Lobo, 608 - Ipi-
ranga - www.ihdi.org.br . OU-
tras informações pelo telefone 
2062-1352. 

Bazar benefi cente 
do Bem Fazer no 
Jabaquara

 De 5 a 7 de abril a Cruz de 
Malta está promovendo o Ba-
zar do Bem Fazer. Serão ofere-
cidas roupas, acessórios, moda 
jovem, cosméticos, bijouterias, 
artesanato, artigos para casa, 
decoração, brinquedos, além 
de lanchonete. Na sexta-feira, 
dia 5, o bazar funciona das 14h 
às 20h e no sábado, dia 6  e 
domingo, 7, das 10 às 20h. O 
bazar  acontece na Paróquia 
São Pedro e São Paulo à Rua 
Circular do Bosque, 31.

Cata-Bagulho na 
Saúde

Sábado, dia 6 de abril, a Sub-
prefeitura Vila Mariana realiza 
uma Operação Cata-Bagulho.  
O quadrilátero que será per-
corrido pelos agentes compre-
ende as Avenidas Afonso Des-
cragnolle Taunay / Jabaquara / 
Professor Abraão de Moraes / 
Rua Arapuã e Rua Carneiro da 
Cunha. Os objetos inservíveis 
devem ser descartados até às 
7h, em frente às residências. A 
Operação Cata-Bagulho reco-
lhe madeiras, móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, en-
tre outros materiais.

SP Trans altera 
itinerários

Em virtude da continuidade 
das obras do Metrô da Linha-5 
Lilás, 22 linhas que operam no 
corredor da Av. Ibirapuera, 
entre as Avenidas Jamaris e 
Moema, terão seus itinerários 
alterados, das 7h de sexta-feira, 
29 de março, às 4h de segunda-
-feira, 1º de abril. Durante este 
período o ponto da Av. Moema, 
81 será desativado. Será implan-
tado um ponto provisório na 
Praça Nossa Senhora Aparecida, 
junto à Alameda Iraé. Para mais 
informações ligue 156 ou acesse 
o site www.sptrans.com.br. 

Ciclo de palestras 
da UNIFESP

A UNIFESP promove um 
ciclo de  palestras, com início 
marcado para o dia 1º de abril, 
das 19h às 20h30. A primeira 
palestra terá como título “A 
doença como ferramenta de 
resgate do propósito de vida: 
da saúde comprada para a 
saúde conquistada por meio 
da consciência e da revisão do 
estilo de vida numa cosmologia 
quântica”. Todas as palestras 
são gratuitas e voltadas para 
profi ssionais da área da saúde 
e ao público em geral. Estão 
disponíveis 50 vagas. O primei-
ro encontro acontece no Anfi -
teatro Octávio Ribeiro Ratto, 
situado à Rua Pedro de Toledo, 
nº 781, Térreo - Vila Clementino. 
As inscrições para a palestra po-
dem ser feitas pelo link http://
dpdphp.epm.br/acad/siex/in-
dex.htm até 31 de março.

Peneiras no Centro 
Olímpico

O Centro Olímpico  está em 
busca de novos atletas. Podem 
participar das peneiras crianças 
e adolescentes entre 7 e 17 anos 
que estudem em instituições 
regulares de ensino, tanto da 
rede pública como particular. O 
processo é gratuito e acontece 
no próprio Centro Olímpico. 
Crianças menores de 13 anos 
necessitam da companhia de 
um responsável. O Centro Olím-
pico fi ca na Av. Ibirapuera, 1315 
- Vila Clementino. Informações: 
3396-6452 / 3396 - 6468

Debate e mostra 
sobre Comissão 
da Verdade

Em março, o CCSP promo-
ve o evento “40 anos depois, 
Alexandre Vive!”, que faz par-
te das atividades da Comissão 
da Verdade. Há uma exposi-
ção sobre o tema e haverá, no 
dia 2 de abril, debate sobre o 
programa Direito à Memória e 
à Verdade.  O Centro Cultural 
fi ca na Rua Vergueiro, 1000 - 
ao lado do metrô Vergueiro.

Problemas com a 
bebida? AA

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. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.
com.br. Outras informações 
pelo telefone 3315 -9333.

Artesanato
Aprenda a produzir e con-

feccionar peças de artesana-
to. Na Igreja São Pedro, às 
quintas-feiras, às 14h30, à Rua 
Dr. Alcides Pedro, 803 - Ame-
ricanópolis e na Igreja Nossa 
Senhora Assunção, às terças-
-feiras, 14h30, à Rua Constan-
tino Cafavi, 79 - V. Clara. 

Curso de Culinária
A AME está oferencendo 

um Curso Gratuito de Culinária 
que acontece às segundas-fei-
ras, das 9h às 11h. O interessado 
pode aprender novas receitas 
e aproveitar  uma opção de 
geração de renda. A AME fi ca 
na Rua Godofredo Braga, 515.
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•URBANISMO

Haddad apresenta plano de metas
Documento, que já foi levado à Câmara Municipal, será discutido também nas subprefeituras

O Centro de Referência e 
Treinamento DST/AIDS ne-
cessita de voluntários de se-
gunda a sexta para atuar uma 
vez por semana (4 horas) 
nos Projetos: Leia Comigo, 
Brinquedoteca, Posso Ajudar 
e Campanha de Prevenção 
de Transmissão de Doenças 
Respiratórias.

O Leia Comigo visa estimu-
lar o hábito da leitura entre 
pacientes e acompanhantes 
em salas de espera.

A Brinquedoteca consiste 
no desenvolvimento de ati-
vidades lúdico-pedagógicas 
com crianças atendidas na 
Pediatria ou acompanhantes.

O Posso Ajudar consiste 
no direcionamento de pa-
cientes junto aos serviços 
ambulatoriais oferecidos pela 
Instituição.

A Campanha de Prevenção 
de Transmissão de Doenças 
Respiratórias consiste em 
incentivar o uso de máscaras 
para pacientes e funcionários 
que apresentam sintomas 
respiratórios através de ativi-
dades educativas e culturais.

Os interessdos poderão 
preencher ficha de interes-
se no site www.crt.saude.
sp.gov.br.

Quem tiver difi culdade de 
acesso a Internet poderão 
utilizar os computadores da 
Biblioteca do CRT DST/AIDS, 
localizada à Rua Santa Cruz, 
81 – Vila Mariana, próximo ao 
metrô Santa Cruz, das 10:00 
às 16:00h. Mais informações 
com Tânia Nogues, telefo-
ne: 5087 9858 ou por email: 
taniacnn@crt.saude.saude.
sp.gov.br

•SOLIDARIEDADE

CRT DST Aids 
busca voluntários

Números estão dando o 
que falar neste início da gestão 
Fernando Haddad. E geran-
do polêmica. Esta semana, o 
prefeito apresentou, como 
determina a lei, um programa 
de metas. São 100 objetivos, 
mas que agrupam diversas 
propostas cada um deles. 

“Na administração anterior, 
cada hospital prometido era 
uma meta. Meta um, hospi-
tal um, meta dois, hospital 
dois, e assim por diante. Nós 
agrupamos: uma das metas 
é construir três hospitais”, 
disse ontem o prefeito Fer-
nando Haddad ao apresentar 
o Programa na Câmara dos 
Vereadores. 

 No mandato anterior, 
o prefeito Gilberto Kassab 
apresentou 223 metas, mas 
cumpriu apenas 123. Agora, o 
plano de Haddad, disponível 
na página da Prefeitura na 
internet (www.capital.sp.gov.
br) agrupa obras e projetos 
em tópicos que, segundo o 
prefeito, sintetizem seu plano.

O prefeito garante, entre-
tanto, que o plano não está 
concluído e que a população 
poderá participar, em assem-
bleias nas subprefeituras. Tam-
bém haverá uma ferramenta 
para acompanhar a execução 
das promessas através da inter-
net. O plano exigirá um investi-
mento de cerca de R$ 23 bilhões 
nos próximos quatro anos. 

“Há um sentimento par-
ticipativo na cidade que nós 
temos que acolher, porque 
tudo que não queremos é uma 
sociedade apática. Instalamos 
o Conselho da Cidade para 
que toda diversidade seja re-

presentada. Nós entendemos 
que a divergência é uma força 
para levar ao entendimento”, 
disse Haddad.

Ao todo, serão realizadas 35 
audiências públicas – uma em 
cada subprefeitura -, uma para 
cada um dos três eixos temáti-
cos e outra que será realizada 
na Câmara Municipal.

A oposição, entretanto, 
criticou. “O prefeito cortou 
618, das 718 promessas de 
campanha”, declarou Andrea 
Matarazzo (PSDB). “Ele igno-
rou boa parte das promessas 
de feitas para conseguir se 
reeleger.” Na mesma Linha, 
Aurélio Nomura (PSDB), afi r-
mou que trata-se de “um pla-
no cauteloso, um plano que 
poderia avançar mais”.

A secretária de planejamen-
to do município, Leda Paulani, 
também esteve na Câmara 
e defendeu o documento. 
“Seria irresponsabilidade se 
a gente dependesse de mila-
gres orçamentários. Então a 
gente fez um plano de metas 
absolutamente coerente com 

o programa de governo do 
prefeito e que a gente julga 
factível”, afi rmou.

As metas foram divididas 
por sua equipe em três eixos: 
compromissos com os direitos 
sociais e civis; desenvolvimen-
to econômico sustentável com 
redução das desigualdades; e 
gestão descentralizada, parti-
cipativa e transparente.

Entre as ações previstas, 
está a construção de 150 qui-
lômetros de corredores de ôni-
bus e o aumento da velocidade 
para 25 km/h nos horários 
de pico (atualmente é de 14 
km/h), construção de 43 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) 
e três novos hospitais, com 
750 leitos a mais no sistema 
municipal -, além da recupera-
ção de 16 hospitais municipais.

Em educação,  a  meta 
é construir 243 Centros de 
Educação Infantil (CEIs). A 
intenção é ampliar, também, 
a jornada escolar de 100 mil 
alunos da rede pública. Além 
disso, ele pretende extinguir 
a pobreza extrema na cidade 

de São Paulo, com a inclusão 
de mais de 200 mil pessoas no 
Bolsa Família.

Cerca de 55 mil unidades ha-
bitacionais serão construídas 
e haverá o benefi ciamento de 
70 mil famílias no Programa 
de Urbanização das Favelas e 
outras 200 mil no Programa de 
Regularização Fundiária.

Nas próximas edições, o 
Jornal São Paulo Zona Sul vai 
discutir algumas das metas 
propostas por Haddad, como 
a ampliação da rede odonto-
lógica, o fortalecimento de 
economias locais e a redução 
do déficit de vagas em cre-
ches na cidade. 
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•URBANISMO

Leitores pedem manutenção de praças 
Passear com os cães estava 

difícil, brincar com as crianças 
impossível. Para moradores 
de algumas regiões da Vila 
Mariana e Jabaquara, as sub-
prefeituras se descuidaram da 
manutenção de áreas verdes 
locais nas últimas semanas. 

“Quero denunciar o des-
caso da subprefeitura”, diz 
o leitor João Carlos Almeida 
Moura, que vive no Jabaqua-
ra. Ele avalia que seus pedidos 
eram atendidos com mais ra-
pidez no passado e que agora 
o mato da área verde na Rua 
das Seringueiras, altura do 
número 35, demonstra que 
as equipes de funcionários 
contratados pelo município 
não passam por ali há tempos.

O Jornal São Paulo Zona 

Sul já encaminhou o pedido 
do leitor à Subprefeitura local  
e, quando uma equipe foi ao 
local, a área já estava limpa. 

Já na região da Saúde, a 
leitora I. M., que prefere não 
ter seu nome publicado na 
íntegra, diz que caminha dia-
riamente pela praça Guacun-
duva, em Mirandópolis, e 
que sempre gostou de seus 
bancos e sombra das árvores. 

Entretanto, ela se preocu-
pa com a manutenção da área 
verde e, especialmente, com 
vãos existentes nas calçadas, 
junto às tampas de bueiros. 
“Idosos caminham por aqui 
com frequência e podem cair 
se pisarem nestes buracos”. 
Os vãos entre a tampa de 
bueiro e a calçada realmente 

tinham tamanho superior ao 
de uma “pisada”. 

Mas, a subprefeitura de 
Vila Mariana já esteve no local 
e fez os consertos, além de 
programar a recuperação da 
jardinagem para a próxima 
segunda-feira, dia 1. 

Vizinha à Guacunduva está 
outra pracinha charmosa - 
que, entretanto, estava em 
situação bem ruim. Na Rua 
das Prímulas, o cenário era o 
pior de todas as queixas feitas 
por leitores. 

“A praça já é escura, mas 
com o mato dominando as 
calçadas e o lixo espalhado, 
estava também muito feia”, 
diz a moradora M.C., que 
também não quer seu nome 
divulgado. Ela circula pela 

praça quase que diariamente, 
ao passear com seu cão, e diz 
que fi ca triste em ver o aban-
dono da área. 

A Subprefeitura de Vila 
Mariana, ao ser informada do 
problema pelo jornal SP Zona 
Sul, já enviou equipes ao local. 
A manutenção foi realmente-
feita na quarta, dia 27, como 
comprovou a reportagem.

O órgão informou que há 
atualmente 17 “Zeladores 
de Praça” ainda atuando na 
região, referente a contratos 
antigos. Novos trabalhadores 
deste projeto só serão desig-
nados a áreas verdes com a 
assinatura de novos contratos 
desse tipo. 

De Cardeal Borgoglio a Papa Francisco:
a esperança de uma “nova” Igreja

•ARTIGO

No Jabaquara e V. Mariana, moradores cobram jardinagem e retirada de lixo em áreas verdes

Presidência da Republica/Roberto Stuckert Filho

Se a renúncia do agora 
Papa Emérito Bento XVI pe-
gou o mundo de surpresa, 
consideramos mais surpreen-
dente ainda a escolha, pelos 
cardeais, de um jesuíta que, 
ao dar-se um nome inspirou-
-se em um santo dos mais 
populares e queridos na Igreja 
Católica e que viveu os ensina-
mentos de Jesus com abso-
luta radicalidade, amando os 
pobres, vivendo com eles e 
como eles – São Francisco de 
Assis. Cardeal Borgoglio agora 
é o Papa Francisco.

E a surpresa não parou. 
Se estendeu logo às suas pri-
meiras atitudes, antes do que 
suas palavras, a começar lá da 
sacada onde foi anunciado 
sua escolha e ele apareceu 
pela primeira vez em público 
e, antes de dar a esperada 
bênção aos fiéis que aguar-
davam com ansiedade este 
momento, pediu a todos que 
rezassem por ele.  Logo de 
cara mostrou a justeza da 
escolha de seu nome.

A este gesto seguiram-se 
outros  tão surpreendentes 
quanto incomuns, pois desde 
João XXIII não presenciáva-
mos tamanha simplicidade e 
ternura na pessoa do Sumo 
Pontífi ce, desde dispensar a 
limusine para andar de ôni-
bus com os colegas cardeais, 
de pagar do próprio bolso as 
contas no hotel onde havia 
se hospedado, de improvisar 
suas falas com desenvoltura, 
de sair do papa móvel para 
beijar um portador de defi ci-
ência, de recusar anel papal 
de ouro bem como vestes re-
buscadas, de rezar em silêncio 
pelos que não creem. Enfi m, 
parece que esta lista vai cres-
cendo a cada nova aparição e 
compromisso.

Mas, passados os primeiros 
momentos desta gostosa sur-

presa de uma Papa simples, 
humilde e terno como Fran-
cisco, vindo da periferia do 
mundo, conforme suas pró-
prias palavras,  uma pergunta 
insistente se faz necessária: 
e agora, daqui para a frente, 
como vai ser? 

Seguramente seus desa-
fi os são imensos. Poderíamos 
destacar, dentre alguns deles, 
retomar o princípio da colegia-
lidade, da representatividade 
dos Bispos, tão marcante no 
Vaticano II. Vale lembrar que a 
América Latina, com a grande 
maioria dos católicos do mun-
do, é representada por 17 car-
deais eleitores, enquanto que 
a Itália sozinha tem 28 desses 
e o resto da Europa 61. Além 
disso, sentimos a premência 
dele ser a voz e a presença do 
Pastor da Igreja, portadora 
da mensagem de Jesus, para 
todo o mundo, de modo espe-
cial, para o continente africano 
tão sofrido, além do asiático 
tão instigante e do latino ame-
ricano tão promissor.  E, ainda, 
outro desafi o que nos parece 
mais complicado e difícil que 
vai exigir dele, talvez, mais 
vigor que ternura, seja o de 
enfrentar a Cúria Romana, alvo 
de escândalos de corrupção e 
pedofi lia – o Vatileaks - referi-
do por Bento XVI na ocasião de 
sua renúncia, reorganizando 
seu pessoal para um maior 
alinhamento e compromisso 

com os valores da transpa-
rência e da ética, reedifi cando 
suas estruturas, resgatando 
sua credibilidade a fi m de que 
ela recupere sua principal fi-
nalidade de ajudar o Papa e a 
Igreja a estarem  à serviço da 
Boa Nova de Jesus, e não vol-
tada para si mesma, envolvida 
em coisas que fariam “corar” 
qualquer cidadão com um mí-
nimo de princípios humanos, 
que dirá evangélicos.

Rezamos a Deus, “mise-
ricordioso, que não nos de-
samparará...” ( Cf. Livro do 
Deuteronômio 4:31), a  Maria, 
nossa intercessora junto a 
Jesus (Cf. Evangelho de João, 
2:5),  que o ajudem a enfren-
tar, à maneira de Francisco 
seu inspirador, com coragem, 
fi rmeza e perseverança estes 
enormes desafi os, para que a 
Igreja possa sempre se abrir  
aos ventos do  Espírito que 
tanto sopraram  no Concilio  
Vaticano II,  para fazerem dela, 
sobretudo, uma fi el seguidora 
de Jesus que veio “para que 
todos tivessem  vida e vida em 
abundância” ( Cf. Evangelho 
de João 10:10), sendo  um claro 
e inconfundível sinal de alegria 
e esperança para este mundo 
ainda tão marcado por injus-
tiças e desigualdades e tão 
necessitado de Boas Novas.

Armindo Boll, 
Filósofo, teólogo, 

Mestre em História

Praças nas Ruas das Prímulas, na Saúde, e Seringueiras, 
no Jabaquara: áreas verdes foram alvo de reclamações 

de leitores mas já foram limpas pelas subprefeituras
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•BARES E RESTAURANTES

•CULTURA

Promoções e 
produtos originais, 

como o ovo que 
acompanha caneca 
para pintar, são des-
taques da fábrica de 
chocolates Premiere

Muita gente ainda não 
descobriu, mas quem já foi até 
a tradicional fábrica de cho-
colates que existe no Jaba-
quara virou fã de carteirinha. 
E nesta Páscoa, a Premiere 
Chocolates está precisando 
repor os estoques todos os 
dias, tamanho o sucesso que 
têm feito não só o sabor de 
seu produto, como também 
as embalagens caprichadas, 
os brindes para encantar a 
garotada... Sem falar nos pre-
ços, que foram todos reduzi-
dos e chegam à metade do 
valor praticado pelas marcas 
concorrentes, em muitos ca-
sos. “É um agradecimento 
à clientela que sempre nos 
prestigiou, e também uma 
promoção especial para aque-
les que ainda não conhecem 
a qualidade Premiére”, diz a 
proprietária Simone. O ovo 
de um quilo, por exemplo, 
sai por apenas R$ 39! “Foi 
uma forma de atrair nossos 
clientes, sem deixar a qua-
lidade de lado” afirma ela.

Tem ainda bolinhas de cho-
colate em embalagem em 
formato de cenoura, ovinhos 
coloridos, ovos que acom-
panham caneca para pintar, 
ovos recheados de bombons, 
caixas especiais... A lista é tão 
grande que o ideal é ir até 
lá para conferir e passar um 
tempo para decidir o que vai 

Jardim Aeroporto tem fábrica de chocolate
que faz sucesso com pão de mel e ovos

encantar mais. Vale ainda lem-
brar que os consumidores de 
produtos de Páscoa estarão 
concorrendo a um ovo gigan-
te, de cinco quilos! É possível 
também comprar pelo site, 
não só as ofertas de Páscoa 
como os outros produtos, 
24 horas por dia, o ano todo. 

Quem for visitar a loja da 
fábrica pela primeira vez não 
pode deixar de experimen-
tar o pão de mel de conha-
que, especialidade da casa. 
A receita do pão de mel é 
trancada a sete chaves e, tal-
vez por isso, o produto virou 
referência na região. “Quem 
prova sempre indica a um 
amigo, comentando o aroma 
marcante e sabor suave”, 
explica Simone, garantindo 
que o produto é composto 
de produtos de primeira qua-
lidade. Claro que o toque es-
pecial da chocolatier Simone 
também interfere. Há quatro 
sabores: tradicional, trufado, 
doce de leite e conhaque

Outras  pedidas  or ig i -
nais e incríveis são o dra-
g e a d o  d e  m a c a d a m i a  e 
a trufa de maracujá: difícil 
saber qual é mais gostoso. 

V a r i e d a d e 
A Premiere Chocolates 

traz o requinte e a nobreza 
do cacau com um preço justo, 
acessível a qualquer público e 
com uma variedade de produ-

tos. O cliente pode, por exem-
plo, escolher a quantidade 
de açúcar na fórmula de seu 
chocolate, sem ter de ficar 
se preocupando com as calo-
rias. Ou então, experimentar 
ingredientes e recheios exó-
ticos, vindos da Amazônia.

A Premiere Chocolates 
nasceu há onze anos, com o 
sonho de Simone Genga em 
produzir chocolates fi nos e ar-
tesanais da melhor qualidade. 
Com criatividade e perseve-
rança, ela conseguiu transfor-
mar uma pequena boutique 
de chocolates na hoje Fábri-
ca de delícias da Premiere.

A missão da empresa sem-
pre foi fabricar chocolates fi -
nos para todas as classes, com 
esse propósito a proprietária 
não deixou que a sofi sticação 
de suas embalagens e a esco-
lha dos melhores ingredientes 
fossem substituídas por gené-
ricos e artigos padronizados 
mais baratos. Por isso, quem 
experimenta um chocolate 
da Premiere Chocolates aca-
ba se tornando fi el a marca.

 A Premiere fi ca na Aveni-
da Pedro Bueno, 1368 - Jardim 
Aeroporto. Telefones: 5031-
2254 e 5031-0869. Site: www.
premierechocolates.com.br.

Para músicos, deve ser um 
grande sonho participar de 
um ensaio e um workshop 
com uma das figuras mais 
ilustres da música brasileira 
- Hermeto Pascoal. Pois isto 
será possível no próximo dia 
9 de abril, quando o compo-
sitor arranjador e multi-ins-
trumentista participa deste 
encontro no Bourbon Street, 
casa de shows especializada 
em jazz e música instrumental 
brasileira. 

Hermeto não é a única atra-
ção de abril da casa: haverá 
duas noites no formato “Jazz 
em Dose Dupla”. Entre os 
artistas e grupos que se apre-
sentarão estão Hammond 
Grooves, Itamar Collaço,Tuto 
Ferraz e Bocato. Estas  noites 

especiais, inspiradas no for-
mato “double bill” das casas 
de jazz americanas, vão apre-
sentar duas bandas diferentes 
em dois horários: às 21h30 e 
23h00 

Os shows acontecerão em 
dois palcos diferentes. O pri-
meiro show será na pista, no 
meio da platéia com o publico 
em volta, no intimista formato 
“Na Roda” - consagrado pelo 
Hammond Grooves. O segun-
do show será no palco da casa, 
em formato tradicional. 

E n s a i o s  a b e r t o s  e 
workshops gratuitos antes 
dos shows acontecem não 
só no dia de Hermeto. Para 
participar, basta comparecer 
no dia escolhido, a partir das 
17h30. O público participan-

te dos workshops poderão 
assistir aos shows à noite, 
gratuitamente.

A programação começa 
dia 3, quarta, com Jazz em 
Dose Dupla. O primeiro show 
é de Hammond Grooves – Na 
Roda: 21h30. O show 2 é de  
Itamar Collaço - III Mostra de 
Jazz, às 23h. Neste dia não 
haverá Ensaio Aberto nem 
workshop

 Em 9 de abril, haverá en-
saio aberto com Hermeto 
Paschoal, às 17h30, seguido 
de workshop com multiins-
trumentista às 18h. O show 
de Hermeto Paschoal – Jazz.
Br, acontece às 21h30.

 A programação especial 
do mês segue com Jazz em 
Dose Dupla no dia 23. Haverá 

ensaio aberto com Tuto Fer-
raz, às 17h30 e workshop com 
Tuto Ferraz às 18h. O show 
Tuto Ferraz – Jazz.Br, será às  
21h30, e o segundo show da 
noite será com Bocato – III 
Mostra de Jazz, às 23h

O Bourbon Street fica na 
Rua dos Chanés, 127, em Moe-
ma. Telefone: 5095.6100

A Bilheteria abre de segun-
da a sexta, das 9h às 20h; sába-
dos e feriados, das 14h às 20h

A Abertura da Casa aconte-
ce às  20h. Couvert Artístico: 
R$ 35,00. Censura: 18 anos 
- maior de 16 entram acompa-
nhados de responsável. Ou-
tras informações no site www.
bourbonstreet.com.br. A casa 
tem acesso para pessoas com 
defi ciência.

Em abril, Moema tem shows e ensaios abertos
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CONSTRUÇÕES ?
REBOCO, ALVENARIA, TELHADOS,

PINTURAS, HIDRÁULICA, ELÉTRICA,
PISO, GRAFIATO, PORCELANATO,
FORRO DE PVC E DE MADEIRA.
ATIVA Construções Ltda.

96686-8265 - 99377-1935
c/Araújo

BELLO ESPAÇO Decorações
& Projetos

CARPETES - PISOS LAMINADOS - CORTINAS
PERSIANAS - DIVISÓRIAS - FORROS EM PVC

DRYWALL - PAREDES ACÚSTICA - TAPEÇARIAS
BOX - ESPELHOS - SINTEKO -  MARCENARIA

www.belloespacosp.com.br / espacobelodecor@yahoo.com.br
R. das Rosas, 482 - Pça. da Árvore

2807-0797 / 3486-7774

•DECORAÇÃO •REFORMA •CONSTRUÇÃO
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GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 34 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª FEIRA DAS 08 ÀS 19HS;
• SÁBADOS E FERIADOS DAS 08 ÀS 17HS.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

5581-33235583-0021

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTO

CRECI 017.070

&

SOBRADO EM VILA 
V. GUMERCINDO

R$ 490 MIL
Impecável, todo reformado, 
vago, c/ 2 dormitórios c/ ar con-
dicionado, wc social, living p/ 2 
amb., cozinha, quarto e wc p/ 
empregada, garagem coberta 
p/ 2 carros, vila em excelente 

localização - REF.: 12.043

TÉRREA
CHÁCARA INGLESA

R$ 500 MIL
Local tranquilo, rua s/ saída, 
terreno plano c/ 10 x 30 mts., 
c/ 2 dorm., amplo living p/ 2 
amb., cozinha, despensa, 
local p/ 6 carros, fundos c/ 

edícula c/ 1 dorm., coz., wc - 
REF.: 12.044

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 600 MIL
Excelente localização, próx. 
a rua Sta. Cruz, reformado, 

ótimo acabto., c/ 3 dorm., suíte 
c/ closet, wc social, living p/ 
2 amb., coz. c/ AE, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF. 12.236

TÉRREA 
JD. DA SAÚDE
R$ 950  MIL

Excelente localização, terreno 
335 m², AC = 258 m², sendo 3 
suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 
sl. TV, lavabo, escritório, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., sl. festa 
c/ wc, amplo quintal c/ 50 m², 
gar. p/ 3 carros - REF.: 12.071

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 378 MIL
Ótimo local, trav. da Av. Bq. 

da Saúde, excelente AU = 70 
m², bom acabto., c/ 2 dorm., 
1 suíte, wc social, living p/ 2 
amb. c/ sacada, coz. c/ AE, 

despensa, garagem p/ 1 carro 
REF.: 12.239

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 297 m², AC = 300 m², c/ 
4 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 3 
amb. c/ lareira, jd. inverno, lava-
bo, copa, coz. c/ AE, despensa, 
depósito, quintal c/ churrasq., 
edícula c/ 1 qto., sala, coz., 
wc, gar. 3 carros - REF. 11.586

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 590 MIL
Vago, amplo imóvel, constru-
ção de 185 m², c/ 3 dorm., 2 
wc´s sociais, living, sala de 

jantar, cozinha, qto. Despejo, 
dep. p/ empreg., quintal, 

jardim, garagem p/ 2 carros, 
ótimo local - REF.: 11.553

SOBRADOS NOVOS 
 COND. FECHADO

R$ 750 MIL
Ótima rua da V. Monumento, 
trav. da R. Heitor Peixoto, c/ 
3 dorm, suíte, living, lavabo, 
copa / coz., despensa, gar. 

sub-solo p/ 2 carros, depósito, 
estuda imóvel menor valor - 

REF.: 12.320

APTO
METRÔ IMIGRANTES

R$ 429 MIL
próximo ao Metrô Imigrantes, 
vago, c/ 3 dorm. c/ AE, wc so-
cial, living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, lavanderia c/ AE, 
wc p/ empregada, garagem p/ 
1 carro, prédio c/ lazer, cond. 

R$ 530,00 - REF.: 11.580

TÉRREA
CHÁC. INGLESA

R$ 595 MIL
Assobradada, ótimo acabto., 
terreno 237 m², c/ 3 dorm., 

suíte, wc social, living c/ amplo 
terraço, coz. planej., despen-
sa, dep. p/ empreg., quintal c/ 

churrasq., gar. p/ 2 carros.
REF.: 12.335

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 580 MIL
3 dorm., AE, wc social, living 

p/ 2 amb., sl, jantar, escritório, 
lavabo, copa, coz. c/ AE, 

lavanderia, garage p/ 1 carro, 
ótimo acabto., ótimo local, 
próximo a rua Sta. Cruz - 

REF.: 12.333

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 640 MIL
Terreno 5 x 37,5 mts., const. 
Aprox. 280 m², ótimo p/ moradia 
ou fins comerciais, sendo 3 suítes, 
living p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, 
coz., despensa, dep. p/ empreg., 
gar. 4 carros, amplíssimo salão no 

sub-solo - REF.: 11.340

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 649 MIL
Vago, terreno 9 x 27 mts., c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 

escritório, copa, cozinha, 
fundos c/ edícula c/ 2 dorm. 
e wc, garagem p/ 4 carros, 

quintal c/ churrasq., 
REF.: 11.472

TÉRREA
 V. GUMERCINDO

R$ 399 MIL
Ótima localização do bairro, 
terreno c/ 8 x 25 mts., c/ 2 

dormitórios, wc social, living p/ 
2 amb., cozinha, lavanderia, 

qto. despejo., garagem 
p/ 3 carros, estuda propostas.

REF.: 12.372

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 500 MIL
Terreno 8 x 25 mts., AC = 144 m², 
casa toda reformada, porém 
inacabada, sendo 2 dorm., wc 
social, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, despensa, qto. p/ 

empreg., gar. p/ 2 carros.
REF.: 12.302

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 470 MIL
Ótima localização, próximo ao 
Metrô Imigrantes, 3 dormitó-
rios, wc social, sala de estar, 
sala de jantar, lavabo, cozi-

nha, despensa, qto. despejo, 
qto. e empreg., garagem p/ 1 

carro - REF.: 12.186

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 760 MIL
Terreno c/ 187,50 m², AC = 
207 m², c/ 4 dormitórios, 2 

suítes, living p/ 2 amb., lava-
bo, cozinha, dep. p/ empreg., 
amplo quintal, garagem p/ 4 
carros, estuda propostas - 

REF.: 11.846

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 870 MIL
Padrão Cyrella, AU = 121 m², 
c/ 3 dom. c/ AE, suíte, living 
p/ 3 amb., sacada goumert,  

coz. planej., depósito, gar. p/ 
2 carros, lazer completíssimo, 
estuda imóvel menor valor - 

REF.: 12.370

APTO
V. VERA

R$ 360 MIL
3 dormitórios, suíte c/ closet, 

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

1 carro, ótima rua do bairro, 
AU = 72 m², excelente oferta.

REF.: 12.422

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
vago, ótima oferta, excelente 
área útil de 82,50m², vago, 
c/ 3 dorm., suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha, dep. 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros, lazer completo.
 REF.: 12.393

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Ótima localização da Av. Bq. da 
Saúde, bom p/ moradia, ótimo 
p/ fins comerciais, c/ 3 dorm., 
wc social, living p/ 2 amb., coz., 
dep. p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 

terreno 5 x 32 mts - 
REF.: 11.042

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local, trav.da rua 

Tiquatira, 3 suítes, 1 máster c/ 
closet, hidro, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, copa, coz. 
planej, qto. despejo, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 6 carros - 

REF.: 12.332

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 695 MIL
Terreno c/ 6 x 40 mts., AC = 

200 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., escritó-
rio, amplo quintal, garagem p/ 

2 carros - REF.: 12.369

APTO
SAÚDE

R$ 429 MIL 
 Ótima localização da rua 

Bertioga, vago, reformado, c/ 
2 dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha, lavanderia, 

wc p/ empregada, garagem 
p/ 1 carro, cond. R$ 420,00 - 

REF.: 12.113

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 640 MIL
Vago, 3 dorm.c/ AE, suíte c/ 

hidro, living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, coz. c/ AE, quintal c/ 

churrasq., edícula tipo sobra-
do c/ 1 dorm., wc social, sala, 
lavabo, coz, gar. p/ 2 carros.

REF.: 12.342

APTO
IPIRANGA
R$ 300 MIL

Vago, c/ 2 dormitórios, wc so-
cial, lliving p/ 2 amb., cozinha, 
lavanderia, wc p/ empregada, 
garagem p/ 1 carro, bom aca-
bto., condomínio R$ 350,00, 
boa localização, próximo ao 

Museu - REF.: 12.265

APTO
V. CLEMENTINO

R$ 430 MIL
A 500 mts. do Metrô Santa 

Cruz, área útil de 94 m², 
reformado, c/ 2 dormitório, wc 
social, amplo living p/ 2 amb., 

cozinha c/ AE, lavandeira, 
dep. p/ empregada, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 11.913

SOBRADO + EDÍCULA
V. GUMERCINDO

R$ 548 MIL
Vago, terreno 5 x 57 mts., 

ac = 191 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 
wc social, living , sl. Jantar, 
coz. c/ AE, garagem p/ 2 
carros, mais edícula c/ 1 

dorm., suíte, sala, coz., wc, 
lavand. REF.: 11.729

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabamento, 
próx. ao Shopping Plaza Sul, 
terreno 10 x 25 mts., AC = 
140m², c/ 2 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz.c/ AE, dep. p/ empreg., gar. 

p/ 2 carros - REF.: 12.386

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.300 MIL

Local nobre, terreno 10 x 30 
mts., construção 200 m², vago, c/ 
4 dorm., suíte c/ closet, living p/ 2 
amb., lavabo, copa, coz. planej., 
dep. empreg., gar. p/ 4 carros, 
jardim, quintal, estuda imóvel 
de menor valor - REF.: 11.966

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Excelente área útil de 92m²,
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., escritório, 
cozinha, ampla lavanderia, 
quintal, garagem p/ 1 carro, 

cond. R$ 250,00.
REF.: 11.972

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
Excelente rua do bairro, área 
útil de 70 m², c/ 2 dormitório, 
wc social, living p/ 2 amb., 

coz. c/ AE, lavanderia, dep. p/ 
empeg., garagem p/ 1 carro, 

estuda propostas.
REF.: 12.385 

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 420 MIL
Ótima localização, terreno c/ 

7,9 x 20 m, construção de 111 
m², c/ 2 dormitórios, wc social, 
living, cozinha, lavanderia, wc 
p/ empregada, garagem p/ 2 
carros, esstuda propostas - 

REF.: 12.298

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
Reformado, fase final de 

acabto., c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
living, lavabo, copa / cozinha, 

dep. p/ empreg, gar. p/ 
5 carros, ótimo local, estuda 

imóvel de menor valor.
REF.: 10.913

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 589 MIL
Impecável, reformado, exce-
lente local, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha planejada, despensa, 

lavanderia, garagem p/ 3 
carros, estuda propostas - 

REF.: 12.314

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 590 MIL
Impecável, reformada, ótima 

localização, terreno plano c/ 8 
x 18,5 mts., AC = 135m², c/ 3 
dorm., suíte, wc social, living 
p/ 2 amb., coz. c/ AE, quintal 
c/ churrasq., gar.p/ 1 carro - 

REF.: 12.345

SOBRADO
SAÚDE

R$ 600 MIL
Seminovo, c/ apenas 1 ano, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb. c/ lareira, lavabo, coz. 
c/ AE, wc p/ empreg., quintal 
c. churrasq., jardim, gar. p/ 4 

carros, trav. Da Rua Luís Góes 
REF.: 11.335

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização da rua 

Prisciliana Duarte, terreno 
plano c/ 10 x 35 mts., c/ casa 
antiga c/ 4 dorm., área cons-
truída de 220 m², ótimo para 
construir ou mesmo reformar 

REF.: 12.262

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 900 MIL
Ótimo local, terreno 397 m², 

construção 220 m², c/ 3 dorm., 
suíte, closet, living p/ 2 amb., 
escritório, lavabo, cozinha c/ 

AE, dep. p/ empreg., depósito, 
amplo quintal, garagem p/ 

vários autos - REF.: 12.130

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.090 MIL

Ótimo local, trav. da rua Frei 
Rolim, AC = 255 m², impecá-
vel, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, sl. 
intima, living p/ 3 amb., lareira, 
lavabo, coz. c/ AE, despensa, 
qto. despejo, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 9 carros - REF. 11.134

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 355 MIL

Vago, boa localização do bairro, 
reformado, c/ 2 dormitórios, 
wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha c/ AE, lavanderia, dep. 
p/ empreg., quintal, garagem 
p/ 2 carros, terreno 6 x 20 mts., 
Ac = 110 m² - REF.: 11.609

SOBRADO
BQ DA SAÚDE
R$ 420  MIL

Excelente localização, 
próximo a rua Tiquatira, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha, lavanderia, qto. e wc 
p/ empregada, garagem p/ 1 
carro, imóvel em bom estado.

REF.: 12.341

TÉRREA
V. BRASILINA
R$ 550 MIL

Reformada, impecável, c/ 3 
dormitórios, suíte c/ closet, 
living p/ 2 amb., jd. inverno, 
coz. c/ AE, qto. despejo, qto. 

empreg., lindo jardim, gar. p/ 2 
carros, estuda propostas.

REF.: 12.402

APTO
IPIRANGA
R$ 550 MIL

Excelente localização, próx. 
ao Metrô A. do Ipiranga, impe-
cável, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
amplo living p/ 2 amb. c/ saca-
da, coz. c/ AE, wc p/ emp., gar. 
p/ 2 carros, estuda apto. menor 
valor na região. REF: 12.318

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 650 MIL
Ótimo local, trav. da rua Claudio 
Rossi, impecável, reformado, 
ótimo acabto., tudo amplo, AC = 
170 m², c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ amb., copa, coz. c/ AE, 
wc p/ emp., qtal c/ churr., gar. p/ 

2 carros. REF. 11.805

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 690 MIL
4 dormitórios, suíte, living

p/ 2 amb., sl. TV, escritório, 
lavabo, cozinha, wc p/

empreg., quintal, ótimo local, 
trav. da rua Assungui, terreno 

8 x 26 mts., AC = 220 m².
 REF.: 11.392

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
3 suítes, living p/ 2 amb., 

lavabo, cozinha, laanderia, 
quintal c/ churrasq., garagem 
p/ 4 carros, terreno 5,5 x 25 

mts., AC = 150 m², excelente 
localização, estuda propostas.

REF.: 11.903

APTO
IPIRANGA
R$ 750 MIL

Ótimo local da rua Gama 
Lobo, área útil de 115 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, amplo living 
p/ 2 amb. c/ sacada, escritório, 
cozinha planej., wc p/ empreg., 

garagem p/ 2 carros.
REF: 12.269

SOBRADO NOVO
V. GUMERCINDO

R$ 795 MIL
ótimo local, próx. ao metrô A. 
do Ipiranga, terreno aprox. 9 x 
20 mts., c/ 3 suítes, living p/ 2 
amb., jd inverno, lavabo, gar. 

p/ 3 carros, acabto. de 1ª
REF.: 12.442

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
3 dom. c/ AE, suíte, living 

p/ 3 amb., sacada goumert,  
cozinha planej., depósito, 

gar. p/ 2 carros, lazer 
completíssimo, construção 

Cyrella, AU = 121 m². 
REF.: 12.452

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 1.250 MIL
Terreno 15 x 32 = 480m², 
constr. aprox. 220 m², c/ 3 

dorm., suíte c/ hidro, living p/ 
2 amb., jd. inverno, copa, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., amplo 
quintal c/ pomar e churrasq., 

gar. p/ 3 carros. REF.: 12.453

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

REGULARIZO IMÓVEIS
Na prefeitura: Habite-se

e registrode imóveis

Na receita federal: cNd de imóveis

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





PIANO CLÁSSICO
POPULAR • TECLADO
• Método americano rápido e agradável
• 1 música por aula • Qualquer idade
• Musicaterapia 


Professoradiplomada emNova Iorque5572-6074

Av. Padre Arlindo Vieira, 2441 
Bairro Saúde

Tel.: 2336-3545
email: moveisnpb@terra.com.br

COMPRO
MÓVEIS USADOS

(Recepção e Arrumação)
Vagas para moças com horário disponível 

(diurno e noturno), hotel próximo metrô Saúde. 
Marcar entrevista pelo tel. 2275-4054

com Sra. Vilma

SERVIÇOS GERAIS
Hotel Real Sul  - Admite:

MARCIA RAMOS IMÓVEIS Rua das Camélias, 86 - Mirandópolis 
E-mail: ramosmarcia08@yahoo.com.br - (creci 101501)Tels: 99330-6118 / 2578-0159

MIRANDÓPOLIS - R$ 670.000,00
Sobrado impecável, travessa da 

Rua das Rosas, c/3 dorms., 2 salas, 
cozinha, banheiro, edícula, 2 vagas.

MIRANDÓPOLIS - R$ 960.000,00
Maravilhoso Apto. c/130m2 A.U., 3 dts., 1 ste, sl. ampla p/3 
ambs. c/varanda, coz.planej., rico arms., AS, DE, prédio c/7 

andares, lazer compl, churr. 2 piscinas,  pista de cooper, 
sauna, quadra fitness, sl. festas, jogos home cinema, etc.

MIRANDÓPOLIS COML. R$ 1.500 Mil
Excelente Sobrado, próx. ao metrô, c/copa, sala 

de reunião c/banh., 3 vagas peralelas, 15 salas.
Estuda Proposta.

MIRANDÓPOLIS - TÉRREA 
R$ 1.500.000,00

Linda Casa, semi isolada,
toda reformada, c/3 dorms., 1 suite, todos 
c/arms., sala ampla p/2 ambs. integrada 

ao jardim c/churrasqueira, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia, 
quintal, 3 vagas, terreno 10x30

CHÁCARA INGLESA - R$ 740.000,00 
Sobrado impecável, c/3 dormitórios,

(1 suíte) sala para 2 ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, 4 vagas.

ACLIMAÇÃO - R$ 580.000,00
Lindo Apto. c/90m2 AU, 3 dormitórios,

1 suite, sala p/2 ambs. c/varanda, 
cozinha planejada, 2 vagas

LOCAÇÃO SAÚDE

2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
quintal, 1 vaga. Com Fiador.

TÉRREA R$ 1.800,00

MIRANDÓPOLIS - R$ 385.000,00
Sobrado com 3 dorms., 2 salas, 

cozinha, quintal, edícula, sem vaga, 
próx. ao metrô Pça. da Árvore.

SAÚDE - R$ 1.250.000,00
Apto. novo c/136m2, 4 dts., sendo 3 suítes, 
sala c/varanda gourmet, piso em porcel., 

lazer compl.  c/quadra tênis oficial, 4 vagas

LOCAÇÃO SAÚDE TÉRREA 

3 dorms., 1 suíte, sala, lavand., quintal 
grande p/6 autos, portão eletrônico

RESIDL/COML. R$ 6.000,00

MIRANDÓPOLIS - R$ 550.000,00
Apto. ao lado do metrô, c/94m2 A.U.,

2 dorms. c/arms., sala p/2 ambs., 
coz., dep. empreg., 2 vagas.

Impecável c/proj. diferenciado, 3 dts. 1 ste c/hidro, 
rico arms., sl. TV, lareira, sl. jantar, coz. plan. 

qtal. c/churr., 2 vgs. Ac. Apto. peq. como parte pagto. 

LOCAÇÃO

3 dorms., 1 com arms., sala, coz. grande 
c/arms., lavand., quintal, 4 vagas. 

TÉRREA R$ 2.500,00
MIRANDÓPOLOS LOCAÇÃO

2 dormitórios, sala, cozinha, banaheiro, 
quintal, edícula, 1 vaga.

SOBRADO R$ 2.200,00
MIRANDÓPOLOS

MIRANDÓPOLIS R$ 1.700.000,00
Sobrado c/terreno de 10x40, no miolo do bairro, 

c/4 dorms., (2 suítes), sala ampla p/3 ambs. 
copa, coz., quintal c/churrasq, local p/picina.

LOCAÇÃO

3 dorms., 1suite, sala ampla p/2 ambs., 
coz., qtal., edícula, 2 vagas. Estuda prop. 

SOBRADO R$ 4.000,00
MIRANDÓPOLOS

LOCAÇÃO

Travessa da Rua das Rosas, c/3 dorms., 
3 salas, coz., qtal., edícula, 1 vaga.

EXC. SOBRADO R$ 2.800,00
MIRANDÓPOLOS

KLABIN - R$ 1.800.000,00
Apto novo c/183m2 AU, 4 dorms. (2 

suítes), sala ampla p/2 ambs. integrada 
a varanda gourmet, lazer total, 4 vagas

LOCAÇÃO MIRANDÓPOLIS
SOBRADO R$ 3.500,00

Bem localizado, c/7 mts. de frente, 
3 dorms., (suíte c/hidro e closet), 
sala ampla p/2 ambs., sala jantar, 

todas em mármore travertino integrada 
ao jardim, lavabo, coz. + edícula 

c/qto. banh., sala gde., 2 ou 3 vagas. 

MIRANDÓPOLIS  SOBRADO
Venda R$ 1.450.000,00
Locação R$ 7.000,00

VENDAS LOCAÇÃO

aNuNcie:
sÃo paulo
ZoNa sul
5072-2020

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

plaNalto pta
Sobrado, 04 ds c/ AE, 02 
salas, edicula completa, 

terraço, quintal e garagem. 
R$ 780 mil

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

plaNalto pta
Sobrado, 04 ds (02 suites), 

03 salas, copa-cozinha, 
edicula completa,

quintal, 06 vagas. Linda.
R$ 1.300.000,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

plaNalto pta
Sobrado Estilo Normando, 

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 
completa, garagem p/ 
02 autos. Linda. Rua 
tranquila. R$ 580 mil

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

plaNalto pta
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

plaNalto pta
Sobrado, 03 ds c/ AE,

sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, edicula 
completa, salão de festas, 
quintal e garagem. Linda.

 R$ 3.500,00

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.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

plaNalto paulista
Apartamento 02 ds c/ AE, 
sala grande, a. serviço, 

02 banheiros e garagem. 
Lindo. Codominio Baixo.

R$ 1.700,00.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

plaNalto paulista
Sobrado, 03 ds c/ AE, 
sala grande, copa-coz-
inha, edicula completa, 
02 vagas. Otima local-

ização. R$ 900 mil.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

plaNalto paulista
Sobrado, 03 ds c/ AE, 
sala 02 amb.,edicula 
completa, jardim, en-

trada lateral e garagem. 
Oportunidade.

R$ 700 mi.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

plaNalto paulista
Sobrado semi-isolado, 

02 ds, sala grande, 
quarto e banheiro de 
empreg., lavanderia e 

garagem. Oportunidade. 
R$ 480 mil.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

plaNalto paulista
Terrea, 03 ds, sala 02 

ambientes, edicula com-
pleta, quintal, 03 vagas. 
Isolada. Oportunidade. 

R$ 650 mil.

Novo, 2 dormitórios, etc.
 Pronta Entrega

R$ 130.000,00 + dívida. 
Aceito carro, imóvel 
na região ou na Praia

veNdo/troco
apto. coNceiÇÃo

Fones: 5012-5412 
Nextel 7863-6378

id.80*29081

2 dorms., Ae´s, sala, coz. 
c/Ae´s, banh. completo, 

AS, corredor lateral, 
3 vagas com depósito

R$ 495.000,00 Ac. 
permuta por apto.

2275-6481 / 2276-3671 
ou 97592-9946

Jardim aeroporto 
casa tÉrrea Nova

Ver e Tr. c/Nivaldo
97525-6436 Vivo h.c.
nivaldo.bento@terra.com.br

2 dts. sl. 2 ambs. piso mad., am-
pla coz. c/AS, 2 bh. Pto. p/morar, 

prédio semi novo c/segurança 
24h, playground, sl. festa equip. 
gar. priv. IPTU e Cond. bx.. Ac. 
financ. R$ 400 mil, 20% abaixo 

aval. de mercado na região

apto. v. gumerciNdo
oportuNidade

2 dorms., 1 banh., sala, 
coz., entr. lat., 3 vagas, + 
qto. e banh. empr., qtal., 

OPORTUNIDADE!!!
R$ 390.000,00

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

sobrado - metrÔ 
coNceiÇÃo próX. 
colÉgio vilalva

 

2 dormitórios, 1 suíte, sacada, 1 vaga, 
lazer completo com piscina. 

Abaixo da avaliação

 apto. Novo Jardim prudÊNcia
proNto para morar - 64m2 a.u.

r$ 370.000,00

Direto com o proprietário
Tel.: 94100-2122

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 2 dts., arms., 
b.box, sala, coz., AS, 
WC, todo reformado,

piso frio, s/gar. Temos 
Outros  R$ 499.000,00

miraNdópolis
rua das rosas

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 2 dts. b.box, 
sala, copa/coz, QE/WC, 
entr. lat., qtal., escrit., 

2 vgs., bem conservado.
R$ 799 Mil. Temos Outros

vila clemeNtiNo 
px. Hosp. são paulo

cr
ec
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À 10 minutos do metrô, impecável, 
2 dormitórios com ármários embutidos, 

sala 2 ambientes, cozinha ampla, 
garagem demarcada

 apartameNto próXimo
metrÔ saÚde
r$ 250.000,00

Tratar Tel.: 96428-0663

Tel. 99668-7994
com Eliana

Vendo com 170m2

R$ 450.000,00
Aceito proposta

galpÃo 
vila moNumeNto

 
Praia do Gonzaga, próximo a Shoppings, 

Hiper Extra. Vista livre, totalmente reformado, 
decorado, ensolarado, portão 24h., andar alto, 
2 dorms., suíte, 2 banhs. repleto de armários 
sala 2 ambs., coz. ampla repleta de armários 
dependência empregada compl., 2 entradas

 apartameNto saNtos

Tels.: (13) 9741-6353 
(13) 3223-2407 só a noite

2 dorms., sala, coz., 
banh., entr. lat., 

2 vagas, terreno 5x25. 
Aceita financiamento

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

casa tÉrrea
pedreira

r$ 220.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 ds. (ste) arms. 
b.box, sl. 3 ambs. copa/coz. 

plan., as, ar cond. todos 
cômodos, reform., gar., ptão 
autom., impecável.  Temos 

Outros  R$ 630.000,00

miraNdópolis
px. metrô pç.Árvore

aNuNcie:
sÃo paulo
ZoNa sul
5072-2020

aNuNcie:
sÃo paulo
ZoNa sul
5072-2020

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts., arms., escrit. 
2 banhs. sl 2 ambs., coz. 
planej., gar., carp. mad. 
R$ 2.000,00 Fiador/Seg. 
Fiança. Temos Outros 

miraNdópolis
próx. r. luis góis

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dts. (closet), 2 
banh.,sotão, sala gde. 2 ambs. 

lav., sl. jtar, coz. qtal. wc, gar, todo 
reform, casc. novo.  R$ 2.800,00 

Fiador/Seguro Fiança. Temos Outros 

miraNdópolis
px. r. das rosas

2 dormitórios, 
sala, cozinha, 

banheiro
R$ 600,00

Tel. 5073-7615 
c/Laura após 14h.

casa
vila moraes

Zona Sul, 3 dorms., sala, 
copa. coz. lavand. 2 

banhs. sendo 2 suítes, 
terraço, dep. empr., gar. 
p/3 autos. R$ 3.500,00

sobrado
plaNalto pta.

Tels. 98833-0852 
ou 2577-7390

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Casa térrea, 2 dts. (ste), b.box, 
sala, coz., AS, entr. lat. 4 vgs., 

reformada  R$ 2.500,00 
Fiador/Seguro Fiança. 

Temos Outros 

miraNdópolis
px. r. das Hortências

2 dorms., 3º revers., 
sala, cozinha, AS, 

2 vagas, 70m2

R$ 1.600,00 
+ condomínio e IPTU
Tel. 99998-2529

apto. 50 mts. 
metrÔ saÚde

oraÇÃo a sÃo Judas
São Judas, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus o nome 
do traidor foi causa de que fosses esquecido por muitos, mais 
a igreja vos honra e invoca universalmente como patrono nos 
casos desesperados, nos negócios sem remédio. Rogai, por mim 
que sou tão miserável! Fazei uso, e vos imploro desse particular 
previlégio que vos foi concedido de fazer viável e imediato auxílio 
onde o socorro desapareceu quase por completo. Assisti-me 
nesta grande necessidade para que eu possa receber as conso-
lações e auxílio do céu em todas as minhas previsões, atribuições 
e sofrimentos, alcançando-me a graça de...(aquí faz-se o pedido 
particular) e para que eu possa louvar a Deus convosco e com 
todos os eleitos por toda a eternidade. Eu vos prometo, ó Bendito 
São Judas lembrar-me sempre deste grande favor e nunca deixar 
de vos honrar, como meu especial e Poderoso Patrono e fazer 
tudo o que estiver ao meu alcance para incentivar a devoção 
para convosco. Amem. São Judas. Rogai por nós e por todos 
os que vos honram e invocam o vosso auxílio. (Seguido de 3 
Pai-Nosso, 3 Ave-Maria e 3 ao Glória ao Pai).I.O.F.

FLEX-A-SEAL DO BRASIL LTDA, torna 
público que recebeu da CETESB a Li-
cença de Operação nº 45005466, válida 
até 24/01/2017, para FABRICAÇÃO DE 
SELOS MECÂNICOS, sito à Rua Javaés, 
441/443 - Bom Retiro - São Paulo - SP.

TEAM LAB TECNOLOGIA EM ENSAIOS 
E ANÁLISES DE MATERIAIS LTDA, 
torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Operação nº 30008250, válida 
até 22/03/2016, para SERVIÇOS DE USI-
NAGEM DE PEÇAS, à Rua Dr. Pelágio 
Marques, 51 - Vila Matilde - São Paulo - SP.

bico
r$ 30,00
por hora

MICRO
FRANQUIA
Consulte-nos

Tel.: 2275-7304
ou 99886-2222 (Tim)

APTO. 
JABAQUARA

2 dorms., sala, coz., wc, 
área serviço, 1 vaga.

R$ 350.000,00
Ref.: 142

www.imobiliariamira.com.br
email.amelia@imobiliariamira.com.br

Rua Gravi, 235 - 3º andar - conj. 34 - Saúde
2577-9986 / 2276-5775 - Fax: 2577-7514
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* LOCAÇÕES * * LOCAÇÕES * * LOCAÇÕES *
APTO. NOVO 

METRÔ SANTA CRUZ
2 dts. c/arms., sala,varanda 
gourmet, coz. c/arms, wc, 

1 vaga. R$ 2.400,00
Ref.: 1011

APTO. NOVO
METRÔ SAÚDE

3 dorms. c/arms., sala, 
varanda, coz. c/arms, 
2 vagas. R$ 3.100,00

Ref.: 1017

APTO. NOVO
METRÔ SAÚDE

1 dorm. c/arms., sala, 
coz. c/arms., wc, 

varanda gourmet, 1 vaga. 
R$ 1.700,00 - Ref.: 1015

APARTAMENTO
SÃO JUDAS

1 dorm. c/arms., sala, 
coz. c/arms., wc, 1 vaga.

R$ 1.200,00
Ref.: 1018

APTO.
MOEMA

1 dorm., sala, coz., wc, 
área serviço, 1 vaga.

R$ 1.850,00
 Ref.: 1004

KIT BELA VISTA 
LIBERDADE

1 dorm., sala, coz., 
wc, área de serviço

R$ 1.050,00
Ref.: 1044

MIRA ASSESSORIA E IMOBILIÁRIA

VENDA

APARTAMENTO
SAÚDE

2 dorms., sala, varanda, 
coz., wc, área serv., 1 vaga

R$ 1.500,00
Ref.: 1050
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S�ú�� � es�é�ic�
Odontologia

P�r� ���n�i�� �es�� 
e�paç�, �nf����-�� ��l� 
���ef���: 5072-2020

Casa de Repouso

Podologia

Terapia
Alternativa

Cuidadores

podoprado
F: 3262-2099 * 3262-2278
Cel.: 98226-4760

TRATAMENTO DE 
ONICOMICOSE 

A LASER 
Profissional graduada pela 
Universidade Anhembi-Morumbi

Moderno

Eficiente

Podologia Clínica, Terapêutica e Estética

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.

Campanha de Vacinação 
contra Gripe começa dia 15

•SAÚDE

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra Gripe este 
ano vai de 15 a 26 de abril. No 
dia 20 de abril (sábado), todos 
os 65 mil postos de saúde do 
país vão funcionar para um 
dia de mobilização. Ao todo, 
240 mil profi ssionais de saú-
de devem participar da ação, 
além de 27 mil veículos terres-
tres, marítimos e fl uviais.

O objetivo do Ministério da 
Saúde é atingir 31,3 milhões 
de pessoas. O número re-
presenta 80% de um total de 
39,2 milhões de pessoas que 
integram os chamados gru-
pos prioritários – gestantes, 
idosos com mais de 60 anos, 
crianças entre 6 meses e 2 
anos, profi ssionais de saúde, 
índios, população carcerária 
e doentes crônicos.

Uma das novidades anun-
ciadas pela pasta é a inclusão 
de mulheres em puerpério 
(período de até 45 dias após o 
parto) nos grupos prioritários 
para vacinação. Outra mudan-
ça vai possibilitar que pessoas 
com doenças crônicas tenham 
acesso ampliado à vacina por 
meio de postos de saúde e 
não apenas centros de refe-
rência. Basta apresentar uma 
prescrição médica no ato da 
imunização.

Serão distribuídas cerca 
de 43 milhões de doses que, 
este ano, protegem contra 

os seguintes subtipos de in-
fluenza: A (H1N1) ou gripe 
suína, A (H3N2) e B. Além dos 
R$ 330 milhões gastos com 
a vacina, o governo federal 
vai enviar aos estados e mu-
nicípios R$ 24,7 milhões para 
apoiar ações de mobilização 
e preparação de equipes de 
saúde.

O secretário de Vigilância 
em Saúde, Jarbas Barbosa, 
destacou que a vacina é segu-
ra e só é contraindicada para 
pessoas com alergia severa a 
ovo. Ele lembrou que, no ano 
passado, a cobertura entre 
gestantes, por exemplo, foi 
baixa em razão da falta de 
conhecimento sobre a impor-
tância da imunização. “Muitas 
vezes, o obstetra não está 

familiarizado e não recomen-
da”, explicou.

O ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, reforçou que 
a dose contém o vírus em sua 
forma inativa, mas que não há 
risco de uma pessoa contrair 
gripe em razão da imuniza-
ção. O que pode ocorrer, se-
gundo ele, é a pessoa tomar a 
vacina com o vírus em período 
de incubação no corpo e apre-
sentar um quadro gripal logo 
em seguida.

“A vacina contra a infl uen-
za é o melhor método que te-
mos para reduzir o risco de ca-
sos graves e de internação”, 
disse Padilha. “É importante 
que a gente mantenha altas 
taxas de cobertura vacinal”, 
completou. 

Valter Campanato/ABr

Teste possibilita diagnóstico 
de tuberculose em duas horas

Só no ano passado, nada 
menos que 70 mil pessoas 
tiveram tuberculose, o que re-
presenta 36 pessoas para cada 
100 mil habitantes. A doença 
chega a matar quase cinco mil 
pessoas por ano no país e, em 
muitos casos, o que ocorre é 
que muita gente se descuida 
e não procura atendimento 
médico na fase inicial da do-
ença. Por isso, é sempre bom 
lembrar: tosse por mais de 3 
semanas pode ser tuberculose 
- busque atendimento médico. 

No dia 24 de março é ce-
lebrado o o Dia Mundial de 
Luta contra a Tuberculose. 
O Ministério da Saúde apro-
veitou para divulgar que será 
disponibilizado, gratuitamen-
te na rede pública, um teste 
rápido para diagnóstico de 
tuberculose, com capacidade 
de detectar a presença do 
bacilo causador da doença em 
apenas duas horas. O Gene 
Xpert, como é denominado, 
também identifi ca se a pessoa 
tem resistência ao antibiótico 
rifampicina, usado no trata-
mento da doença. 

Para a implementação da 
nova tecnologia no Sistema 
Único de Saúde (SUS), o mi-
nistério está investindo R$ 12,6 
milhões. Os recursos são para 
a aquisição de testes, máqui-
nas (computadores de última 
geração, com leitor de código 

de barras e impressora) e no 
treinamento dos profi ssionais 
de saúde. O teste rápido será 
implantado em todos os muni-
cípios com mais de 200 casos 
novos notificados em 2012. 
Também será disponibilizado 
nos municípios considerados 
estratégicos, segundo crité-
rios epidemiológicos (muni-
cípios com grande população 
prisional, indígena e algumas 
cidades de fronteiras). Do 
total de casos de tuberculose, 
60 municípios respondem por 
56% das novas notifi cações de 
todo o país.

Para se ter ideia da im-
portância do exame, no ano 
passado, apenas 53,3% dos 
pacientes com tuberculose no 
país fi zeram o teste para de-
tectar a doença. Outro dado 
preocupante é que, Dados glo-
bais indicam que um terço da 
população do pla-
neta está infecta-
da pela doença. Ao 
todo, 5,8 milhões 
de novos casos fo-
ram notifi cados em 
2011, sendo que 82% 
deles se concen-
tram nos 22 países 
‘de alta carga’.

O Brasil ocupa 
atualmente o 17º 
lugar num ranking 
de 22 nações con-
sideradas ‘de alta 

carga’ (onde há grande circu-
lação da doença). No país, a 
tuberculose representa a 4ª 
causa de morte por doenças 
infecciosas e a primeira causa 
de morte por doença identifi -
cada entre pessoas com HIV.

Em relação ao perfil do 
paciente brasileiro, cerca de 
66% dos casos de tuberculose 
notifi cados em 2012 acomete-
ram homens. Quanto à faixa 
etária, a frequência maior da 
doença ocorre entre 25 e 34 
anos, em ambos sexos. Quan-
to à escolaridade, 58,2% dos 
casos novos tinham até oito 
anos de estudo.

Entre a população privada 
de liberdade, o risco é 28 vezes 
maior. Entre os moradores de 
rua, o risco é 67 vezes maior e 
entre pessoas que vivem com 
HIV, o risco de contrair a doen-
ça é 35 vezes maior.
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