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Meryl Streep é cinquentona 
integrante de banda de rock em 
nova comédia nos cinemas

Cafés, Frapuccinos e outras iguarias 
da rede Starbucks agora podem 
ser saboreados na Santa Cruz

Página 6

Vila Mariana terá 
Centro de Referência
para idosos

Como mudar 
a cidade?

Manifestações, protes-
tos, passeatas, queixas nas 
redes sociais, discussões 
sobre políticos... Estas ati-
tudes são democráticas 
e válidas, mas será que 
representam a única forma 
de participação social? Os 
integrantes do Conselho 

Participativo Municipal 
acreditam que não. São 
pessoas de diferentes opi-
niões e visões políticas que 
se reúnem mensalmen-
te para discutir e propor 
ações à Prefeitura, visando 
à melhoria urbana. Saiba 
como participar.  Página 12

O Centro de Saúde Lí-

vio Amato, na Vila Maria-

na, fechou em fevereiro 

de 2014 para reformas. Na 

verdade, para uma trans-

formação: será criado ali 

o Centro de Referência do 

Idoso da Zona Sul (foto). 

O fechamento causou re-

clamação do público que 

era atendido na unidade 

e passou a sobrecarregar 

outros endereços próxi-

mos. Quando for inaugu-

rado, o CRI vai atender 

apenas pessoas com mais 

de 60 anos, encaminhadas 

por Unidades Básicas de 

Saúde. Além disso, ofe-

rece atividades e promo-

ve campanhas voltadas à 

terceira idade. Página 5
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• ACONTECE • HORÓSCOPO

• PROGRAMAÇÃO
Shopping Metrô Santa Cruz 

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

• Sala 1 - Carrossel - O Filme DIG 
- Livre - 11h30M - 13h50V - 16h10V• 
Sala 1 - O Homem Irracional DIG - 14 
Anos - 13h50Q• Sala 1 - Ted 2 DIG - 
16 Anos - 16h10Q - 19h00 - 21h40• 
Sala 1 - Blade Runner, Caçador de 
Andróides DIG - 14 Anos - 11h00I

• Sala 2 - Linda de Morrer DIG - 10 
Anos - 12h00Q - 14h10 - 16h20 - 18h30 
- 20h40 - 22h50F

• Sala 3 - Missão Impossível - Na-
ção Secreta DIG - 14 Anos - 11h20Q 
- 14h20 - 17h20 - 20h30 - 23h30F

• Sala 4 - O Homem Irracional 
DIG - 14 Anos - 15h50• Sala 4 - 
Hitman - Agente 47 DIG - 16 Anos 
- 13h10 - 23h50F• Sala 4 - Você 
Acredita? DIG - 12 Anos - 18h00B2 - 
18h30B• Sala 4 - Você Acredita? DIG 
(Dub) - 12 Anos - 20h50B2 - 21h20B

• Sala 5 -  Que Horas Ela Volta? 
DIG - 12 Anos - 14h00• Sala 5 -  A 
Esperança É A Última Que Morre 
DIG - 12 Anos - 11h50Q - 16h40 - 18h50 
- 21h10 - 23h20F

• Sala 6 - Divertida Mente DIG 
(Dub) - Livre - 11h40Q - 14h30 - 
17h00• Sala 6 - Ricki and The Flash 
- De Volta Pra Casa DIG - 14 Anos - 
19h30 - 22h10

• Sala 7 - A Entidade 2 DIG - 16 
Anos - 12h30L - 15h00 - 17h30 - 20h00 
- 22h30• Sala 7 - Up - Altas aventu-
ras DIG (Dub) - Livre - 12h20J

• Sala 8 - O Pequeno Príncipe 3D 
(Dub) - Livre - 13h00 - 15h30 - 18h20 
- 21h00C2• Sala 8 - Blade Runner, 
Caçador de Andróides DIG - 14 Anos 
- 21h00D - 23h40E

• Sala 10 - O Agente da U.N.C.L.E. 
DIG - 14 Anos - 13h20 - 16h00 - 19h10 
- 21h50

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

• Sala 1 - Corrente do Mal DIG - 14 
Anos - 23h30E• Sala 1 - O Pequeno 
Príncipe 3D (Dub) - Livre - 12h50 - 
15h30 - 18h10• Sala 1 - O Pequeno 
Príncipe 3D - Livre - 20h50

• Sala 2 - O Agente da U.N.C.L.E. 
DIG - 14 Anos - 14h20• Sala 2 -  A 
Entidade 2 DIG - 16 Anos - 17h10 - 
19h40 - 22h10

• Sala 2 - Up - Altas aventuras DIG 
(Dub) - Livre - 11h30J

• Sala 3 - Missão Impossível - Na-
ção Secreta DIG - 14 Anos - 18h00C2 - 
21h00• Sala 3 - Linda de Morrer DIG 
- 10 Anos - 11h10M - 13h20 - 15h40• 
Sala 3 - Blade Runner, Caçador de 
Andróides DIG - 14 Anos - 11h00I - 
18h20D - 23h50E

• Sala 4 - O Homem Irracional 
DIG - 14 Anos - 14h00Y - 19h10• Sala 
4 - O Agente da U.N.C.L.E. DIG - 14 
Anos - 16h20 - 21h30

• Sala 5 - Ricki and The Flash - De 
Volta Pra Casa DIG - 14 Anos - 11h40Q 
- 14h10 - 16h40 - 19h20 - 21h50

• Sala 6 - Ted 2 DIG - 16 Anos - 
13h10 - 16h10 - 19h00 - 21h40

• Sala 7 - Entrando Numa Rou-
bada DIG - 14 Anos - 12h20Q - 14h30 
- 16h30 - 18h30 - 20h40 - 23h00E

Legendas:B-Esta sessão será exi-
bida só Quinta (03); D-Esta sessão 
será exibida só Quarta (09); E-Esta 
sessão será exibida só Sábado (05); 
F-Esta sessão será exibida só Sexta 
(04) e Sábado (05);I-Esta sessão 
será exibida só Domingo(06); J-
-Esta sessão será exibida só Sábado 
(05) e Domingo (06); L-Esta sessão 
será exibida só Segunda (07); M-
-Esta sessão será exibida só Sábado 
(05) e Segunda (07); Q-Esta sessão 
será exibida só Sábado (05), Do-
mingo(06) e Segunda (07); V-Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado 
(05), Domingo (06) e Segunda (07); 
Y-Esta sessão NÃO será exibida Sá-
bado (05) e Domingo (06);B2-Esta 
sessão NÃO será exibida Quinta 
(03); C2-Esta sessão NÃO será exi-
bida Quarta (09).

Meryl Streep é estrela do rock em 
comédia que acaba de estrear

• CINEMA

• EMPREGOS

CATe possui 300 oportunidades 
de difícil colocação no mercado

Das mais de 1.500 oportu-
nidades de emprego ofereci-
das pela Secretaria Municipal 
do Desenvolvimento, Tra-
balho e Empreendedorismo 
(SDTE), por meio do Centro 
de Apoio ao Trabalho e Em-
preendedorismo (CATe), 338 
são difícil colocação no mer-
cado de trabalhos.

Há 48 postos para técnico 
de enfermagem, para preen-
cher cargo é necessário ter 
concluído o ensino médio, 
com salário entre R$ 105,00 
por dia a R$ 1.425,00 por mês. 
Já para enfermeiro são 16 
chances, sendo que para ocu-
par o cargo é preciso ter entre 
o ensino médio ou superior 
completo – remuneração de 
R$ 1.200,00 a R$ 3.054,00.

São 21 vagas para cozinhei-
ro geral, sendo necessário 
estar cursando o ensino fun-
damental ou ter concluído o 
médio - salário de R$ 930,00 
a R$ 1.041,58. Para cumim 
(auxiliar de garçom) há 13 
oportunidades, sendo requi-
sitado ter ensino fundamental 
completo, com remuneração 
de R$ 1.000,00.

Para função de analista 
administrativo são 30 opor-
tunidades, exigindo o ensino 
médio completo – salário de 
R$ 1.370,00. Há seis postos 
para encarregado de obras, 
como requisito ter o ensino 
fundamental incompleto ou 
completo, com salário de R$ 
3.500,00. Já para reparador 
de aparelhos eletrodomésti-

cos são duas chances.
Para se cadastrar e partici-

par dos processos seletivos, 
o candidato precisa compa-
recer a uma das unidades do 
CATe com RG, CPF, carteira 
de trabalho e número do PIS. 
Outras informações e a tabela 
de vagas estão disponíveis 
no portal www.prefeitura.
sp.gov.br/trabalho ou na Cen-
tral de Atendimento ao Muní-
cipe, pelo telefone 156.

Na região, há unidades 
do CATe nas subprefeituras 
de Vila Mariana (Rua José de 
Magalhães, 500 - Vila Clemen-
tino) e na Subprefeitura do Ja-
baquara (Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira, 
2314 - próximo ao terminal 
Jabaquara do metrô). 

Palestra grátis: 
“Qual a vida que 
vale a pena?”

 No próximo sábado, dia 
5 de setembro, às 10h, o Cen-
tro de  Estudos e Pesquisas 
Atitude de Viver,  promove a 
palestra “Qual a vida que vale 
a pena ser vivida?”. A palestra 
será ministrada pela terapeuta 
Luci Gameiro. A palestra é gra-
tuita e os participantes devem 
colaborar levando dois quilos 
de alimento não perecível. As 
vagas são limitadas. O Centro 
Atitude de Viver fi ca no Largo 
Dona Ana Rosa, 29- Cj.102. 
Informações: 5083-8535.

Ensino Integral na 
EE Lasar Segall

A Escola Estadual de Ensi-
no Integral  Lasar Segall está 
com inscrições abertas para 
as vagas de sextos e sétimos 
anos do Ensino Fundamental 
em 2016.  Os interessados 
devem comparecer de segun-
da a sexta, das 7h às 16h na 
secretaria da escola, que fi ca 
na Rua Dr. Thirso Martins, 211 
- Vila Mariana.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia o5 
de setembro, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  percor-
rerão várias diversas vias dos 
bairros de Jabaquara, Jardim 
Oriental e Vila Parque Jaba-
quara. O Cata-Bagulho reco-
lhe madeiras, móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, 
entre outros materiais.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 05 de setembro, das 7h às 
16h,  Cata Bagulho na região 
da Vila Mariana. As equipes  
percorrerão perímetro forma-
do pela Av.Dr. Ricardo Jafet /
Av.Lins De Vasconcelos /Rua 
Prefeito Fabio Prado /Rua 
Coronel Diogo /Rua Franscisco 
Cruz. Aproveitem para descar-
tar os objetos inservíveis e aju-
dar a manter a cidade limpa!

Chá Festa da 
Primavera 

Dia 12 de setembro, sába-
do, a partir das 13h,  a Casa de 
Solidariedade promove o Chá 
Festa da Primavera. Participe e 
ajude a entidade! Os convites  
custam R$ 15,00 e dão direito 
a 8 cartelas de bingo e um kit 
lanche. A Casa da Solidarieda-
de fi ca na Rua Gravi, 60 - Praça 
da Árvore. Fone: 5581-8727.

Trio Virgulino no 
SESC Vila Mariana

 No dia 5 de setembro, 
sábado, o Trio Virgulino, ve-
teranos do forró pé-de-serra 
apresentam-se na Praça de 
Eventos do Sesc Vila Mariana. 
A apresentação será gratuita 
e começa às 17h30.O Trio 
Virgulino, formado por Enok 
Virgulino e seus fi lhos Rafael e 
Jonas, apresentará o repertó-
rio de seu mais recente disco, 
“Vida de Forró. O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

“Meu Nome não é 
Johnny”: cine grátis 

A Biblioteca Roberto San-
tos exibe no próximo domin-
go, dia 6 de setembro, às 18h, 
o longa brasileiro “Meu nome 
não é Johnny” de 2008. O fi l-
me conta de história de João 
Guilherme Estrella, um típico 
jovem da classe média carioca. 
Abusando do espírito aventu-
reiro e boêmio, torna-se rei 
do tráfego de drogas da zona 
sul e é preso A Biblioteca fi ca 
na R. Cisplatina, 505, Ipiranga. 
Outras informações pelo tele-
fone: 2273-2390.

Almoço Benefi cente
na Vila Mariana

Dia 13 de setembro, domin-
go, o Centro Social Menino 
Jesus estará promovendo  
um almoço benefi cente com 
bazar e bingo em prol da 
manutenção de seus projetos 
sociais. Participe, conheça os 
projetos sociais. Os convites  
são individuais, custam R$ 
35,00 e estão à venda no local. 
Doces e bebidas serão cobra-
dos à parte.O Bazar, com rou-
pas, calçados e utensíllios terá 
início às 11h,  das 13h às 14h30 
acontece o almoço seguido de 
bingo. O Centro Social fi ca na 
Av.Domingos de Moraes, 1581 
-  metrô Vila Mariana.

Exposição na Oca 
do Ibirapuera

Até 4 de outubro aconte-
ce a exposição “As Revolu-
çõesque nos Inventaram na 
Museu da Cidade na Oca do 
Ibirapuera. Nesta exposição, 
cerca de 30 grandes artistas 
contemporâneos recriam 
importantes invenções de-
senvolvidas nos últimos 150 
anos, da lâmpada elétrica 
ao elevador, da máquina de 
escrever ao raio-X, do concre-
to à asa-delta, das cápsulas 
de remédio à psicanálise. A 
entrada é grátis e a visitação 
acontece de terça  a domin-
go, das 9h às 17h. A OCA  fi ca 
na Av. Pedro Álvares Cabral, 
s/nº,  dentro do Parque Ibira-
puera (portão 10 ou 6).

Contação de 
histórias na 
biblioteca

A Biblioteca Paulo Duarte 
promove na próxima quinta-
-feira, dia 10 de setembro, às 
14h30, uma sessão de conta-
ção de histórias com Simone 
Grande. Há mais de 20 anos, 
a contadora  narra histórias 
da tradição oral de vários 
cantos do mundo, utilizando 
objetos, figurino, pequenos 
instrumentos percussivos e 
adereços. A BP Paulo Duarte. 
R. Arsênio Tavollieri, 45 - Jaba-
quara. Inf0rmações: 5011-8819 
e 5011-7445. 

Grupo Al-Anon em 
Mirandópolis

O Grupo AL-ANON das 
Rosas é uma associação de 
pessoas que foram  afetadas  
pela  maneira de beber de 
um familiar, amigo ou com-
panheiro de trabalho. Para 
ajudar essas pessoas o grupo 
oferece reuniões todas as 
terças-feiras, das  15h às 17h 
na Praça Santa Rita de Cássia, 
133 - Praça da Árvore. Mais 
informações pelo telefone: 
3282-7425 ou pelo site www. 
al-anon.org.br

Massagens em 
bebês: palestra 
grátis na Unifesp

 Dia 15 de setembro, terça-
-feira, às 9h, a Unifesp promo-
ve palestra introdutória sobre 
massagem com agendamento 
para formação de novos gru-
pos de mães e pais com fi lhos 
entre dois e sete meses de 
vida para os interessados em 
participar de aulas gratuitas. 
Além da palestra inicial, as 
aulas são distribuídas em cinco 
sessões teórico-práticas, com 
uma hora de duração e minis-
tradas uma vez por semana. 
Informações e inscrições pelo 
telefone 5084-4698 (falar com 
Daniela).

Bazar Especial da 
Santo Inácio

 De 15 a 18 de setembro, 
das 9h às 17h, a Paróquia San-
to Inácio de Loiola promove 
um Bazar Especial. O evento 
irá oferecer diferentes peças, 
dos mais diversos tipos, re-
cebidas em doação pela Pa-
róquia, que fi ca à Rua França 
Pinto, 115 - Vila Mariana.

Áries - 21/03 a 20/04 
Seja tudo que você pode 

ser, cada momento é uma 
oportunidade única para que 
o ariano se atreva a dar de 
si seu melhor. Por que espe-
rar condições melhores? Essa 
atitude depõe  contra de sua 
felicidade.
Touro - 21/04 a 20/05 

Neste mundo louco e con-
fl itante, sua única segurança 
e proteção consiste em que 
seus motivos sejam puros e 
nobres, pois nessa base sua 
alma atrairá relacionamen-
tos equilibrados e circunstân-
cias sintonizadas com eles. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Tomar uma decisão e ater-
-se firmemente a ela é o se-
guro começo da realização, 
tudo fi cando muito mais fácil 
a partir dela. O geminiano 
deve desprezar os dilemas e 
aproveitar a oportunidade. Só 
uma decisão é necessária.
Câncer - 21/06 a 21/07

Sua alma foi inundada com 
momentos inspirados, idéias 
geniais e sonhos maravilhosos, 
todas elas são condições que 
estimulam a ação. Contudo, 
nunca haverá ação se você 
não decidir colocar em prática 
suas idéias.
Leão - 22/07 a 22/08

A pessoa infl uente que o 
leonino deseja ser começa a 
acontecer nos relacionamen-
tos próximos, aqueles que em 
geral são considerados um 
obstáculo para vôos maiores. 
Seja você uma ótima pessoa 
em todos os relacionamentos 
e terá o resultado que deseja.
Virgem - 23/08 a 22/09

A sabedoria é a forma mais 
elevada do amor, que compre-
ende cada situação da melhor 
maneira possível, propiciando 
a melhor escolha também. 
Ninguém nasce sábio, a sabe-
doria se conquista com a expe-
riência, errando e acertando.
Libra - 23/9 a 22/10

O libriano não precisa de 
novos recursos para ir mais 
longe e aproximar-se da am-
bição realizada. Você só pre-
cisa aproveitar os recursos 
que já são disponíveis, tudo 
que foi conquistado até ago-
ra é mais do que suficiente.
Escorpião - 23/10 a 22/11

O escorpiano já reconhe-
ceu o terreno, já enfrentou 
seus demônios pessoais, já 
sofreu sob o jugo das preo-
cupações, tudo aconteceu ao 
mesmo tempo. Agora falta 
você atrever-se a ir além des-
sas condições e viver só pela 
aventura de fazê-lo. 
Sagitário - 22/11 a 21/12
É sagrada a vontade de bri-
lhar e de ser a melhor pessoa 
possível, por trás dela há uma 
certeza inefável, impossível 
de explicar, mas completa-
mente palpável. Há realidade 
feitas para vivê-las, e não para 
explicá-las.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Nunca menospreze sua ca-
pacidade de decidir livremente 
o rumo da vida. As circunstân-
cias e relacionamentos, por 
mais infl uência que exerçam, 
positiva ou negativa, nunca 
superarão sua capacidade de 
ser livre e decidir.
Aquário -21/01 a 19/02

Esta parte do caminho é 
solitária, mas não melancóli-
ca. Sua alma é destinada ao 
relacionamento, e por ser essa 
uma condição de elevado valor 
não poderia ser dedicada a 
quaisquer pessoas. Melhores 
pessoas, melhores relaciona-
mentos.
Peixes - 20/02 a 20/03

As pessoas com que o piscia-
no  se relaciona não são pesos a 
mais no caminho, elas são laços 
que criam responsabilidades, 
mas também cooperação. Os 
relacionamentos se transfor-
mam em pesos quando o amor 
escasseia.

O cinema traz opções di-
vertidas, esta semana.

Uma das boas pedidas é 
o fi lme de ação O Agente da 
U.N.C.L.E., com classifi cação 
para 14 anos. Na década de 
1960 os até então inimigos 
mortais Napoleon Solo (Henry 
Cavill), agente da CIA, e Illya 
Kuriakin (Armie Hammer), es-
pião da KGB, são obrigados a 
cooperarem. A grande missão 
da improvável dupla EUA-
-Rússia é combater a terrível 
organização T.H.R.U.S.H., que 
desenvolve armas nucleares.

Já o drama Você Acredita 
traz Mira Sorvino no elenco 
e tem classificação para 10 
anos. Nele, doze pessoas, 
seguindo caminhos diferen-
tes, têm suas vidas intercep-
tadas de forma inesperada. 
Cada um deles está prestes 
a descobrir o poder que há 
na cruz de Cristo, ainda que 
muitos deles não acreditem 
nisso. Uma crença verdadeira 
sempre requer ação e nessa 
trajetória, todos serão impac-

tados de maneira que só Deus 
pode orquestrar.

Já a comedia Ricki and 
The Flash, de Volta pra casa, 
é indicada para maiores de 
14 anos e tem a sensacional 
Meryl Streep como prota-
gonista. Ele é a cantora de 
rock Ricki, que tem mais de 
50 anos de idade e sempre se 
apresenta com a banda The 
Flash em um pequeno bar. A 
situação fi nanceira é precária, 
e ela não vê os fi lhos adultos 
há décadas. 

Um dia, o ex-marido Pete 
(Kevin Kline) liga para Ricki, 
avisando que a fi lha Julie (Ma-
mie Gummer) foi abandonada 
pelo marido, e pedindo ajuda 
para tirá-la de um estado de-
pressivo. Reticente, a mãe 
retorna ao lar, e descobre 
que tanto Julie quanto seus 
dois irmãos têm muito ressen-
timento por causa do aban-
dono quando eram crianças. 
Essa é a oportunidade para Ri-
cki fazer as pazes e tentar ser 
mais presente na vida deles.
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O repertório do Grupo 
Sonhus Ritual é o grande des-
taque deste mês de setembro 
no Teatro João Caetano, na 
Vila Clementino. De 11 a 27 
de setembro, os espetáculos 
serão exibidos gratuitamen-
te, mas é preciso retirar os 
ingressos, no máximo de dois 
por pessoa, a partir de uma 
hora antes do início. 

A mostra começa com 
“Q.Q.ISS!? As aventuras de 
pendú e Camí, do outro lado 
da Lua e do Arco-Íris”. A peça, 
de classificação etária livre, 
conta a história de um espan-
talho acostumado a cuidar da 
plantação, até que conhece 
outro que foge da roça para 
percorrer o mundo. Juntos 
enfrentam situações inusita-
das e lidam com a curiosidade 
que move a humanidade em 
busca de aventuras.

Terá apresentações dias 11 
e 12, 21h e dia 13, 19h. 

Já Travessia Kanü-Shi (ca-
noa em japonês) é um poema 
corporal. Morada para toda a 
vida, o corpo é impreciso ao 
expressar os rastros por onde 
passa e preciso em sua ances-
tralidade. Já uma canoa de 
papel é imprecisa e vulnerável 
como a vida. Estes contrapon-
tos regem o espetáculo que 
está agendado para os dias 18 
e 19, 21h, e dia 20, 19h.

Já “1936 - Lorca e o Ovo da 
Serpente” é um espetáculo 
para maiores de 10 anos. No 
ano de 1936, em Fuente-Va-
queros (Espanha), um escritor 
e um assassino chegam à ci-
dade. A morte ronda a poesia 
nos bilhetes deixados com 

suas vítimas. A iminência de 
um golpe militar e a ameaça 
de uma possível nova ditadu-
ra invadem o país. Realidade 
factual documentária se con-
funde com realidade fi ctícia, 
construída sobre os rastros 
da experiência das pessoas 
daquele tempo.

Será nos dias 24 e 25, 21h.
“I Believe”, para maiores 

de 12 anos, é uma jornada em 
busca do conhecimento e da 
afi rmação com o propósito de 
se viver mais. Trata-se de um 
espetáculo performático, po-
ético e multimídia que utiliza 
técnicas de teatro de som-
bras, máscara, mímica corpo-
ral e animação em vídeo.

Será no dia 26, 21h, e no 
dia 27, 19h

Última chance
Antes da mostra de reper-

tório do Grupo Sonhus Ritual, 
neste primeiro final de se-

mana de setembro acontece 
a última oportunidade para 
conferir “Os dois Cavalheiros 
de Verona” , com a Cia. da 
Matilde. O espetáculo é mon-
tado sobre texto de William 
Shakespeare e tem classifi ca-
ção etária livre. 

Conta a história de Proteu 
que, apesar de comprome-
tido com Júlia, que mora na 
cidade de Verona (Itália), viaja 
até Milão, onde se encanta 
pela bela fi lha do duque, por 
quem seu amigo Valentino é 
apaixonado. Sem se importar 
com a amizade, Proteu tenta 
conquistá-la. Este espetáculo 
tem últimas apresentações 
nesta sexta e sábado, dias 4 e 
5, 21h, domingo, 6, às 19h. In-
gressos a R$ 20 (meia R$ 10). 

O Teatro João Caetano fi ca 
na Rua Borges Lagoa, 650 - 
Vila Clementino. Telefones: 
5573-3774  e 5549-1744.

Grupo apresenta espetáculos 
gratuitos no João Caetano

Divulgação

•CULTURA
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Fisioterapia

S�ú�� � Es�é�ic�
Odontologia Casas de Repouso

Cuidadores

Terapia Alternativa

O sonho de grande parte das pessoas está 
próximo de ser realizado. Isso mesmo: 
se livrar dos indesejáveis quilos a mais. A 
Clínica de Acupuntura do Prof. Liu, formado 
em medicina chinesa na própria China, uti-
liza métodos mistos de acupuntuira para 
fi ns estéticos e de saúde. Radicado há 25 
anos no Brasil, Liu trouxe as milenares téc-
nicas do método Chink-Kon de acupuntura 
que mantém a saúde e a boa forma. O Acu-
punturista adota uma visão holística sobre 
seus pacientes e faz questão de frisar que 
existe uma grande diferença entre os profi s-

R. Marcos Fernandes, 679 - Jd. da Saúde - Tel.: 3562-3631
Av. Mercedes, 389 - Lapa - Tel.: 3881-1786 - Cel.: 96332-7268

www.acupunturaliu.com.br

sionais que exercem a acupuntura. 
“Muitos não dominam todos os pontos 
da acupuntura e acabam atrapalhando 
mais do que ajudando. Eu penso no 
meus pacientes como um todo”, ex-
plica. Um dos métodos oferecidos na 
clínica é a liberação dos pontos de 
gordura, que leva ao emagrecimento 
por eliminar gorduras localizadas, 
sem causar dor. É um tratamento sem 
contra-indicação. Utilizando um mé-
todo natural, sem medicação, a pes-
soa aprende a buscar o equilíbrio geral do 

organismo através da reeducação 
alimentar e da mudança de hábi-
tos, trabalhando com a ansiedade 
do paciente. 
Pessoas que estão preocupadas 
com a beleza do corpo, em preser-
var a saúde e, acima de tudo gan-
har qualidade de vida, devem pro-
curar a Clínica de Acupuntura do 

Prof. Liu. É a garantia de um emagrecimento 
e de uma vida mais saudável. 
Liu trata de diversos problemas, tais como 
obesidade, reumatismo, derrame, pressão 
alta, insônia, cólicas, bronquite e problemas 
ligados ao sistema nervoso. “Se uma pes-
soa me procura querendo emagrecer, e eu 
verifi co que ela está com problemas mais 
sérios, tratarei os problemas mais urgentes 
e graves”, diz o acupunturista.

Liu Acupuntura
Tratamento Milenar

PARA EMAGRECIMENTO E DORES EM GERAL!

Liu Acupuntura

• Bronquite
• Cólicas
• Coluna                                             
• Derrame
• Disfunções Renais
• Emagracimento
• Enxaqueca
• Estresse
• Ansiedade. A grande responsável por muitos de
                     nossos problemas nos dias atuais!

• Insônia
• Impotência
• Nervo Ciático                                             
• Obesidade
• Pressão Alta
• Relaxamento
• Sistema Nervoso
• TPM

MARQUE JÁ UMA CONSULTA!

PRINCIPAIS TRATAMENTOS

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

•SAÚDE

ABRATS 98662-4928 
abratssp@hotmail.com

(Tim)

PASSEIO A HOLAMBRA

DIA 19 de Setembro

R$ 110,00

5523-5182 /

EXPOFLORA

Os ingressos poderão ser comprados na 
própria bilheteria da Expoflora no valor de 

R$19,00 (para idosos acima de 60 anos)

INCLUI: Ônibus executivo e
lanche a bordo

•ESPORTES

Quem tem hepatite C?
A Secretaria de Estado da 

Saúde está promovendo um 
levantamento inédito que 
tem como objetivo mapear o 
real número de pessoas com 
hepatite C no Estado. Segun-
do a pasta, o objetivo é am-
pliar e fortalecer as políticas 
de prevenção e tratamento 
da doença.

Para participar do censo, 
os portadores de hepatite C 
de todo o Estado deverão pre-
encher um cadastro online, 
disponível no site da Secreta-
ria www.saude.sp.gov.br/). As 
informações pessoais serão 
mantidas em sigilo e utilizadas 
especificamente para esse 
levantamento.

A Secretaria explica que a 
iniciativa se ampara na neces-
sidade de aprimorar as ações 
de prevenção e controle da 
doença que, por seu perfil 
assintomático, permite a sub-
notifi cação de casos.

Desde 2000, foram no-
tificados 68.297 casos em 
SP, número que representa 
apenas 0,1% da população 
paulista segundo o IBGE. Já a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) estima que cerca 

de 3% da população mundial 
esteja infectada com o vírus 
da hepatite C.

“Embora as hepatites vi-
rais sejam doenças de notifi -
cação compulsória no Brasil 
desde 1996, acreditamos que 
os casos notifi cados estejam 
aquém do número real de 
pessoas infectadas pelo vírus. 
Por isso, queremos conhecer 
o real número de portadores 
de hepatite C no Estado de 
São Paulo para defi nir políti-
cas públicas que assegurem 
um trabalho de qualidade em 
três frentes essenciais: pre-
venção, controle e tratamen-
to”, afirma o secretário de 
Estado da Saúde, David Uip.        

O diagnóstico precoce da 
hepatite C pode prevenir pro-
blemas de saúde que podem 
resultar de infecção e evitar 
a transmissão do vírus, que 
ocorre apenas pelo contato 
com o sangue contaminado.

Teste
A testagem para detecção 

da infecção pelo vírus da 
hepatite C é ofertada pelo 
SUS (Sistema Única de Saú-
de), portanto o teste pode 
ser feito nos postos da rede 

pública de saúde. A recomen-
dação para testagem é feita 
especialmente para pessoas 
com mais de 40 anos. O Mi-
nistério da Saúde considera 
primordialmente esta faixa 
etária porque nas décadas 
de 80 e 90 havia mais uso de 
drogas injetáveis, transfu-
sões de sangue e hemodiálise 
com menor controle e sexo 
desprotegido.

O vírus da hepatite C pode 
provocar infecções agudas ou 
crônicas. Em geral, a doença 
é assintomática e raramente 
causa riscos, como ocorre 
nas infecções agudas; no en-
tanto, casos crônicos podem 
resultar em graves danos ao 
fígado.

Circuito de rua Vila Mariana-Sé 
tem inscrições abertas até 13/09

esportiva muito conhecida em 
todo mundo e cada vez mais 
tem atraído atletas amadores 
e profi ssionais. Na cidade de 
São Paulo todo ano o evento 
é realizado em etapas que 
agrupam duas subprefeituras.

Para mais informações 
entre em contato com a 
Supervisão de Esporte da 
Subprefeitura Vila Mariana 
pelo telefone 3397 4315/4185 
ou email sfilho@prefeitura.
sp.gov.br.

Estão abertas as incrições 
para a etapa Sé – Vila Mariana 
do Circuito Popular de Corrida 
de Rua da Cidade de São Pau-
lo. Os interessados podem 
preencher o formulário até o 
dia 13 de setembro pessoal-
mente na Subprefeitura Vila 
Mariana, rua José de Maga-
lhães, 500, Vila Clementino, 
no período das 9h às 12h e 
14h às 17h. 

Cada participante recebe-
rá um Kit com chip que será 
entregue no 19/9, véspera 
do evento, na Galeria Prestes 
Maia, embaixo do Viaduto 
do Chá, entrada pelo Vale do 
Anhangabaú, das 10h00 às 
16h00. A Prefeitura ressalta 
que não haverá entrega do kit 
no próprio dia do evento - por 
isso é essencial retirar no dia 
anterior. 

Os atletas poderão compe-
tir em duas modalidades: cor-
rida (4,3 km) e caminhada (2,5 
km). A largada será na Praça 
da Sé, dia 20/9, às 7 horas.

A corrida de rua ou pe-
destrianismo é uma atividade 
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Proporcionar assistência 
integral à pessoa idosa, com 
atendimento totalmente gra-
tuito através do Sistema Úni-
co de Saúde. Assim pode ser 
resumida a missão dos Cen-
tros de Referência do Idoso 
(CRI), implantados pela Se-
cretaria de Estado da Saúde. 
Atualmente existem apenas 
dois deles na capital - um na 
Zona Norte e outro na Zona 
Leste de São Paulo. Mas, uma 
terceira unidade está sendo 
criada na Vila Mariana. 

O CRI Zona Sul vai fi car na 
esquina das ruas Domingos 
de Moraes com Monsenhor 
Vicente, perto das ruas Sena 
Madureira e Maurício Klabin. 
Ali funcionava até o início do 
ano passado o CS I Lívio Ama-
to. A desativação gerou au-
mento da demanda por saúde 
básica em outras unidades da 
rede e algumas queixas de 
usuários. 

Lá também funcionava 
uma farmácia que distribuía 
remédios de alto custo, que 
chegou a ser alvo do ataque 
de assaltante em diferentes 
ocasiões.  A farmácia, por sua 
vez, foi transferida para um 
prédio na Avenida Dr. Altino 
Arantes, 1344, inaugurado em 
março de 2014.

O Centro de Referência do 
Idoso só vai atender pessoas 
com mais de 60 anos e que 
já tenham passado previa-
mente por atendimento em 
Unidades Básicas de Saúde, as 
UBS’s, para acompanhamen-
to médico.

Mas a comunidade de for-
ma geral pode participar de 
campanhas de prevenção, 
palestras e diversas ativida-

des que são promovidas com 
regularidade nos CRIs. 

De acordo com a Secre-
taria de Estado da Saúde, os 
Centros contam com espa-
ços destinados à assistência 
social, oficinas, lazer, apoio 
familiar e Infocentro, área 
que oferece computadores 
com acesso à Internet - tudo 
gratuitamente.

Entre as atividades e cur-
sos, nos centros já existentes 
já salas de leitura, aulas de 
coral, pintura, crochê e outros 
cursos. Há ainda promoção 
de bailes da terceira idade se-
manalmente. Para participar, 
basta haver vagas disponíveis 
e fazer inscrição antecipada.

Na área médica é ofereci-
do atendimento em geriatria, 
ortopedia, oftalmologia, gine-
cologia, cardiologia, psiquia-
tria, urologia, neurologia, od-
ontologia (colocação de pró-
tese dentária), psicologia e 
audiometria, além de setores 
com terapia ocupacional e as-
sistência social. 

Os CRIs em funcionamen-
to abrem de segunda a sexta, 
das 7h às 19h.

O CRI Zona Sul está em 
obras desde fevereiro do ano 
passado e a previsão era de 
conclusão até março deste 
ano.  Entretanto, até agora 
não há previsão ofi cial de in-
auguração e a Secretaria não 
informou o cronograma das 
obras.  A reforma do prédio 
está custando mais de 7,3mil-
hões de reais. 

O Centro de Saúde I Dr. 
Lívio Amato vinha sendo ger-
enciado, desde 2007, pela 
Associação Paulista pelo De-
senvolvimento da Medicina 

Vila Mariana terá Centro de Referência do Idoso
Fotos: Fábio Menotti

•SAÚDE

(SPDM) e era responsável por 
mais de 60 mil atendimentos 
por mês. Os demais CRIs são 
administrados em parcerias 
com Organizações, mas tam-
bém não foi informado ainda 
quem gerenciará a unidade 
após sua inauguração

Mas, pessoas acima de 
60 anos já representavam o 
maior público atendido no 
local.  A Secretaria de Esta-
do da Saúde não divulgou a 
previsão de atendimentos 
mensais para a nova unidade, 
quando em funcionamento. 
Nas outras em funcionamento 
na cidade são cerca de 24 mil 
atendimentos com aproxi-
madamente 2400 consultas 
médicas mensais. 

O Centro de Saúde da Vila 
Mariana existe desde 1961, 
mas o prédio atualmente em 
reforma foi construído em 
1975 para abrigar o atendi-
mento em saúde no bairro. 

A denominação CS I Lívio 
Amato data de 1993 e, de lá 
para cá, diversas alterações 
administrativas e de gerencia-
mento aconteceram no local. 

Com o fechamento do CS 
Lívio Amato, também deixou 
de funcionar ali a distribuição 
de medicamentos de alto cus-
to. Mas, este serviço continua 
a ser prestado na região.

Em março de 2014 foi inau-
gurado o Posto de Saúde 
– NGA Vila Mariana, na Ave-
nida Dr. Altino Arantes, 1344, 
Vila Mariana, sob gestão da 
SPDM (Associação Paulista 

para o Desenvolvimento de 
Medicina).

Os remédios de alto custo 
são distribuídos gratuitamente 
para quem tem a carteirinha 
do SUS, que pode ser feita 
em qualquer Unidade Básica 
de Saúde (UBS), por qualquer 
cidadão ou seus dependentes. 
Mas, a indicação será sempre 
feita e acompanhada por mé-
dicos, após consultas.

O Serviço é disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde, do 
governo federal, em conjunto 
com os estados e prefeituras.

Entre os remédios de alto 
custo, estão aqueles para o 
tratamento da Doença de Al-
zheimer, para esquizofrenia, 
epilepsia, esclerose múltipla e 
diversas outras doenças, mui-
tas delas consideradas mais 
raras e com medicamentos 

muito caros, de uso crônico 
(exemplos: insuficiência re-
nal crônica, hepatite viral B 
e C, osteoporose, problemas 
de crescimento, espondilite 
anquilosante, artrite reuma-
tóide, imunossupressão em 
transplantados renais etc.

Outras informações no 
local, pelo telefone 5074-4700 
ou email vilamariana@ceaf.
spdm.org.br.

Farmácia de alto custo agora está na Av. Dr. Altino Arantes

Desde o fi nal de  2013, os 
usuários do CS Lívio Amato 
foram avisados de que a uni-
dade fecharia para reforma. 
As obras começaram em fe-
vereiro de 2014 e já deveriam 
ter sido concluídas. Agora, o 
prédio abrigará o CRI Sul ou 
CRI Vila Mariana
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•BARES E RESTAURANTES

No fi m de semana, delicie-se com costela no bafo
Qual a ideia de almo-

ço para este fi m de sema-
na? Se a vontade é de 
comer um belo churrasco 
mas a vontade de ficar 
junto à churrasqueira é 
mínima, recorra à Ceci 
Grelhados!

A casa, local izada 
na esquina da Avenida 
Afonso Mariano Fagun-
des com a Avenida Ceci, 
produz em churrasqueira 
própria, diariamente es-
petinhos e outras carnes 
que já ficaram famosas 
na região, pela pratici-
dade de serem levadas 
prontas para casa, como 
a promoção de picanha 
- que é oferecida junto 
com gomos de linguiça 
Aurora.

Mas uma delícia espe-

cial, que tem atraído uma 
nova clientela à casa, 
são as carnes “no bafo”, 
ou seja, aquelas feitas 
lentamente no vapor da 
churrasqueira e que, por 
isso, ganham sabor e ma-
ciez únicos. Tem costela 
suína e bovina, além de 
cupim, no bafo.

De segunda a sexta-
-feira, os espetinhos gre-
lhados estão com preço 
promocional: de R$ 6 por 
apenas R$ 4 cada. Tem 
de linguiça toscana Au-
rora, carne bovina, co-
ração, frango, queijo co-
alho ou mozarela, kafta, 
salsichão e pão de alho.

E em todos os dias, de 
domingo a domingo, as 
carnes também estão 
com preço especial. A 

mais famosa promoção 
da casa é um combina-
do de Picanha grelhada 
com linguiça, que caiu 
de R$ 99,90 para R$ 89,90.

Outra ótima pedida é 

o bem temperado galeto 
inteiro desossado, que sai 
por R$ 32 a porção.

Muitos dos clientes são 
fãs da maciez e sabor 
únicos do Bife de Chorizo, 

também conhecido por 
contra-filé argentino. O 
quilo da carne também 
está com preço de dar 
água na boca: de R$ 
79,90 por R$ 59,90.

“A Ceci Grelhados só 
trabalha com carnes de 
primeira linha, selecio-
nadas e preparada sob 
rigorosas normas de hi-
giene”, garante o expe-
riente Queiroz. Oferece 
produtos dos melhores 
frigorífi cos do Brasil, como 
Friboi, Red Angus Beef, 
Aurora e Sadia.

Na lista de produtos 
tem ainda baby beef, 
alcatra, fi lé mignon, cos-
tela gaúcha, calabresa 
defumada e muito mais.

A Ceci Grelhados fi ca 
na Avenida Afonso Maria-

no Fagundes, 1349 - Pla-
nalto Paulista. Telefones: 
2276-7901 e 8542-3449.

Outras informações no 
site: www.cecigrelhados.
com.br ou por e-mail: 
contato@cecigrelhados.
com.br.

A costela no bafo é um dos destaques da 
Ceci Grelhados, que oferece diversos tipos de 
carne prontas para serem levadas para casa

PUBLIEDITORIAL

Starbucks agora tem loja no 
Shopping Metrô Santa Cruz

A lista de fãs da rede de ca-
feterias Starbucks certamente 
é eclética. Mas, o fato é que 
adolescentes e jovens amam 
tomar os cafés, “espressos”, 
capuccinos, Macchiatos, Fra-
puccinos, bebidas famosas 
da rede e que fazem sucesso 
por conta das inúmeras possi-
bilidades com combinações e 
personalizações. 

Assim, o mais novo ende-
reço de uma loja da rede pa-
raece ter sido bem estudado: 
o Shopping Metrô Santa Cruz, 
que reúne muitos adolescen-
tes e jovens que estudam nas 
proximidades. Mais do que 
isso, o Shopping está em um 
bairro repleto de escritórios e 
a rede é igualmente um bom 
ponto de encontro para negó-
cios e pausas durante o dia de 
trabalho de executivos. 

A loja foi inaugurada no dia 
23 de agosto e já está bastan-
te movimentada. Há até me-
sinhas ao longo do corredor, 
em frente à nova unidade, 
que fica no piso térreo do 
empreendimento. 

Maior rede de cafeterias 
do mundo, a Starbucks ofe-
rece uma grande variedade 
de cafés e outros produtos 
feitos com ingredientes sele-
cionados. A rede se orgulha 
em dizer que trabalha para 
que o cliente possa desfrutar 
dos melhores grãos do Brasil 
e do mundo e alimentos sal-
gados, doces e sanduiches 
ideais para acompanhar em 
qualquer parte do dia. 

A Starbucks chegou ao 
Brasil em dezembro de 2006. 
Além de suas bebidas quen-
tes, frias, Frappuccinos®, co-
nhecidas no mundo todo, 
oferece os saborosos acom-

paredes, um toque de história 
com composições de fotogra-
fi as que mostram as regiões 
de origem do café. 

Segundo a rede, todas as 
instalações permitem que o 
cliente usufrua de um am-
biente aconchegante, com ilu-
minação acolhedora, música 
ambiente, ar condicionado e 
wi-fi  gratuito, proporcionando 
a atmosfera ideal para diver-
sas ocasiões, como encontros 
com os amigos, um momento 
de relaxamento para a leitura 
de um livro ou até uma reu-
nião de trabalho. 

A Starbucks® do Shopping 
Metrô Santa Cruz fi ca localiza-
da no piso térreo e funciona 
de segunda a sábado das 10h 
às 22h e aos domingos e feria-
dos das 14h às 20h.

O Shopping fica na Rua 
Domingos de Morais, 2564.  
Telefone: 3471-8000.

panhamentos salgados e do-
ces, destaque para os famo-
sos Blueberry Muffi  n e Muffi  n 
de Chocolate, e os deliciosos 
salgados, como croissants, 
pão de queijo e sanduíches. 
Os cafés comercializados pela 
Starbucks são grãos de clas-
sifi cação arábica, conhecidos 
no Brasil, como cafés gour-
met ou especiais. 

Dentre as opções servidas 
estão os tradicionais café es-
presso preparado com grãos 
brasileiros, cappuccino com 
a opção para personalizar da 
maneira que o cliente preferir 
e bebidas icônicas da rede 
como o Caramelo Macchiato 

assim, como os Frappuccinos. 
Já para comer, a Starbucks® 
oferece desde o tradicional 
pão de queijo quentinho a 
deliciosos sanduíches, crois-
sants, cookies, e muffins, 
bolos e o icônico Muffin de 
blueberry entre outros. 

No Santa Cruz, a loja da 
rede foi projetada com design 
inspirado em um conceito 
industrial, com elementos 
arquitetônicos em estrutura 
metálica que fornecem ilumi-
nação para a loja. O espaço 
também conta com pé direi-
to alto e possui detalhes da 
decoração produzidos com 
madeira de demolição. Nas 
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Já  c om e ç ou  a  e d i ç ã o 
2015 da campanha de Brin-
quedos promovida por uma 
rede de drogarias brasilei-
ra. 

Com o tema “Se não for 
mais brincar, tá na hora de 
doar”, a ação acontece de 05 
de agosto a 05 de outubro e 
tem como objetivo arreca-
dar brinquedos novos ou 
usados em bom estado para 
destinação a creches, ONGs 
e instituições que cuidam 
de crianças.

Em 2014, a campanha 
arrecadou mais de 42 mil 
brinquedos, somando um 
total de aproximadamente 
683 mil unidades arreca-
dadas desde a sua primeira 
edição. 

A ação social acontece 

em todas as filiais da Dro-
garia São Paulo nos estados 
de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais, Bahia e 
Pernambuco.

Para participar,  basta 

levar os brinquedos a uma 
das lojas da rede até o dia 
5 de outubro. Há uma cai-
xa coletora disponível em 
cada filial da Drogaria São 
Paulo.

Em uma ação conjunta 
entre a Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo, e 
a Embaixada dos Estados 
Unidos no Brasil, o Museu 
Afro Brasil está apresentan-
do uma exposição inédita e 
interessante: “Gullah, Bahia, 
África”. O objetivo é trazer ao 
público a pesquisa pioneira 
desenvolvida pelo primeiro 
linguista afro-americano, 
Lorenzo Dow Turner, um 
expoente acadêmico da co-
munidade negra americana 
nos anos 1930, que identi-
ficou a fala da comunidade 
gullah, do sul dos EUA, e 
rastreou seus registros na 
África e no Brasil, ligando, 
dessa forma, comunidades da 
diáspora africana através da 
linguagem. A exposição traz 

fotografias que re-
gistram o trabalho 
de campo do pro-
fessor Turner; um 
painel comparando 
palavras usadas no 
gullah, inglês e por-
tuguês do candom-
blé, com as suas ori-
gens nas línguas da 
África; um raro re-
gistro da fala gullah 
e  c i n c o  v í d e o s .

O Museu Afro 
Brasil fica dentro 
do Parque do Ibirapuera. 
Para chegar lá sem usar o 
carro, vá de bicicleta, a pé ou 
use a linha 677A-10, a partir 
da Rua Domingos de Moraes, 
1116 (estação Vila Mariana, 
em direção ao Jardim Ange-
la). São cinco paradas. 

O Museu Afro Brasil � ca 
na Av. Pedro Alvares Ca-
bral, s/n  - Parque Ibirapue-
ra – próximo ao Portão 10. 
Telefone: 3320-8900. Abre 
de terça a domingo, das 10h 
às 17h (permanência até às 
18h). Ingressos R$ 6 (meia 
a R$ 3).

Neide Botrel/Embrapa

Ecourbis Ambiental

Divulgação/SPTuris

Industrialização tem provocado perda de identidade cultural em comunidades que consumiam hortaliças encontradas regionalmente

H     á uma preocupação 
hoje no país, no po-
der público, em di-

versas esferas, em recuperar 
o hábito da população em 
consumir as chamadas “plan-
tas não convencionais”. Como 
o nome já indica, são aquelas 
hortaliças, tubérculos e outros 
vegetais que não são planta-
dos pela agricultura tradicio-
nal, em larga escala, mas que 
sempre foram consumidos e 
faziam parte da alimentação 
da população brasileira.

Atualmente, o cultivo des-
tas plantas tem diminuído em 
todas as regiões do país, seja 
em áreas urbanas ou rurais, 
e em todas as classes sociais. 
Especialistas avaliam que se 

trata de resultado da globali-
zaçãom com crescente uso de 
alimentos industrializados, o 
que empobrece o padrão ali-
mentar dos brasileiros, além 
de representar a perda de 
características culturais e de 
identidade com o consumo de 
alimentos locais e regionais. 
Vale ainda destacar que o 
consumo de industrializados 
representa maior gasto de ma-
téria prima, energia na produ-
ção e no transporte, além de 
alta geração de resíduos.

Um dos projetos em an-
damento é da Embrapa, Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, e visa a tor-
nar acessíveis as informações 
agronômicas e nutricionais 

destas hortaliças, com o intui-
to de fomentar a produção, o 
consumo e a comercialização. 

Estão sendo estudadas es-
pécies como almeirão-de-
-árvore, amaranto, bertalha, 
caruru, jambu, ora-pro-nobis, 
peixinho, taioba, vinagrei-
ra, capuchinha, cará-do-ar, 
chuchu-de-vento, physalis...

Após colhidas, as hortaliças 
são selecionadas, sani� cadas 
e preparadas. Parte das amos-
tras é destinada a análises 
físicas e químicas, enquanto 
outra parte será utilizada em 
estudo da vida útil sob sistema 
de armazenamento natural e 
refrigerado.

Como estas plantas não 
estão organizadas enquanto 

cadeia produtiva propriamen-
te dita, não despertam o inte-
resse por parte de empresas 
de sementes, fertilizantes ou 
agroquímicos.

Em São Paulo, a Escola 
Municipal de Jardinagem, no 
Parque do Ibirapuera costuma 
promover palestras periódi-
cas sobre o tema, orientando 
a população a desenvolver 
o plantio doméstico destas 
plantas. A Escola � ca na Av. 
IV Centenário, 1268 - Portão 
7A - Parque Ibirapuera. Aten-
de de segunda a sexta,  das 9h 
às 12h e das 13h às 16h. Site: 
prefeitura.sp.gov.br/escolade-
jardinagem. A secretaria de 
cursos também atende pelo 
telefone 5574-0705.

Brinquedos semi novos no armário? Doe! Exposição inédita do Museu Afro Brasil: vá de ônibus

ATENÇÃO AO HORÁRIO DA COLETA DE LIXO É FUNDAMENTAL
A produção de resíduos 

domésticos, sejam eles reci-
cláveis ou não, é responsabili-
dade de todos. Um dos gran-
des desa� os da humanidade 
nos dias de hoje é conseguir 
reduzir a quantidade de “lixo” 
produzida, seja pela diminui-
ção do consumo, seja pela 
reutilização máxima de tudo 
que foi adquirido, seja pela 
reciclagem ou compostagem 
de materiais que podem ser 
transformados.

Da mesma forma, o en-
caminhamento dos resídu-
os é uma responsabilidade 
compartilhada entre cida-
dãos, poder público e ini-
ciativa privada. Só na cidade 
de São Paulo, são geradas 
atualmente cerca de 12 mil 
toneladas de resíduos por 

dia no ambiente doméstico.
todos os cidadãos podem 

contribuir para que os resídu-
os domiciliares e recicláveis 
sejam encaminhados ao seu 
destino final de forma ade-
quada. Além de acondicionar 
adequadamente os resíduos, 
cada família tem também 
outra responsabilidade fun-
damental: depositar o lixo no 
horário correto. 

Parece algo simples, mas 
quando há falhas nesta ação, 
a cidade toda sofre. É preciso 
estar atento ao horário de 
passagem do caminhão, tanto 
da coleta tradicional quanto 
da coleta seletiva porque se o 
material é deixado por muitas 
horas nas calçadas, há risco 
de se espalhar pelas ruas e 
provocar contaminação, pro-

liferação de insetos e ratos, 
entupimento de bueiros... 
Sem falar no aspecto ruim 
para a cidade ou no eventual 
mau cheiro.

O lixo colocado fora de 
hora pode ser atacado por 
animais, vasculhado ou leva-
do por correntezas. 

Evitar todos estes trans-
tornos, entretanto, é bastante 
simples: basta estar atento ao 
horário em que o caminhão 
da coleta passa em sua rua. 

Nos sites da concessionária 
responsável pela coleta na 
zona sul da cidade, a Ecourbis 
Ambiental, está disponível 
o horário em que a coleta 
ocorre. Há horários e equipes 
diferenciadas para as coletas 
tradicional e diferenciada 
(seletiva) e, no site, é possível 

descobrir ambas. Veja em 
www.ecourbis.com.br. Tam-
bém é possível obter as in-
formações pelo telefone 0800 
772 79 79 (ligação gratuita).

A empresa orienta o mu-
nícipe quanto ao turno em 
que a coleta ocorre: diurno 
ou noturno. A lei vigente na 
cidade determina que o lixo 
seja colocado na rua duas ho-
ras antes do horário previsto 
para o caminhão passar em 
caso de coleta diurna e após 
as 18 horas no caso da coleta 
noturna.

Mas, vale ressaltar que as 
equipes de coletores tem ho-
rário bastante regular e, por-
tanto, a atitude mais correta é 
dispor o material nas calçadas 
o mais próximo possível de o 
caminhão passar pela rua. 

VOCÊ SABIA?

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 19 das 32 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!

M E I O A M B I E N T E
O que são plantas não convencionais?

Capuchinha
A flor era muito consumida 
em saladas e outros alimentos. 
Projetos querem recuperar hábito

Coleta de resíduos
Cidade produz mais de 12 mil 
toneladas de lixo doméstico por dia
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•URBANISMO

No Jabaquara, prefeito anuncia 
creche e confi rma hospital

Procurar por um emprego 
ou denunciar de um buraco na 
rua? Pedir uma vaga em cre-
che ou reclamar a difi culdade 
em marcar uma consulta de 
saúde? Em todo caso, a popu-
lação do Jabaquara pôde, na 
semana passada, ir a um único 
endereço: a Praça Francisco 
de Assis, na Cidade Domitilla. 

Foi ali que a Prefeitura ins-
talou tendas de atendimento 
do projeto “Prefeitura no 
Bairro”, que tem o objetivo 
de concentrar o atendimento 
das diferentes secretarias e 
órgãos públicos em uma área 
pública e de fácil acesso. 

Para abrir os atendimen-
tos no bairro, a vice-prefeita 
Nádia Campeão esteve por lá 
e conversou com munícipes, 
verificou o andamento de 
projetos locais. Ja para o en-
cerramento, que aconteceu 
no sábado, 29, veio o prefeito 
Fernando Haddad.

No total, foram mais de 
200 atendimento nas tendas.  
A maior procura, segundo a 
Prefeitura, foi pela unidade 
móvel do Centro de Apoio ao 
Trabalhador e Empreendedo-
rismo (CATe), que registrou 
639 atendimentos.

Também foi grande o nú-
mero de pedidos direcionado 
à Secretaria de Esportes, com 
381 demandas, e à Diretoria 
Regional de Ensino, que tota-
lizou 196 pedidos.

Enquanto isso, as equipes 
da Subprefeitura tinham a 
tarefa de cuidar da zelado-
ria no bairro, ou seja, fazer 
serviços cotidianos de forma 

concentrada.  Foram limpos 
9.600 metros quadrados de 
córregos, 220 buracos tapa-
dos e 182 bocas de lobo lim-
pas, além do recolhimento de 
mais de 33 toneladas de lixo e 
entulho. 

O Prefeitura no Bairro ofe-
rece ainda testes de saúde, 
campanhas ligadas à vacina-
ção, ao combate da dengue 
e de doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs), além 
de cadastro em programas 
sociais e encaminhamento 
para vagas de emprego.

Na visita, o prefeito fez 
questão de relacionar obras 
em andamento que repre-
sentarão novos serviços para 
o bairro.  Ele visitou as obras 
do futuro Centro Educacional 
Infantil (CEI) Cidade Azul, que 
tiveram início em julho.

As obras custarão R$ 3,5 
milhões e a previsão é de que 
a nova creche vai ser aberta 
em meados do próximo ano. 

Será uma unidade com 
dois andares, com salas e ber-
çários para 205 crianças de 0 a 
3 anos de idade, num total de 
880 metros quadrados

Haddad também ressaltou 
que alguns leitos do futuro 
Hospital Vila Santa Catarina 
- que funcionará no antigo 
Santa Marina - já estão fun-
cionando. Ele afi rmou que em 
outubro haverá inauguração 
de outra ala. Para o prefeito, 
será um dos principais equipa-
mentos de saúde da cidade, o 
Hospital Vila Santa Catarina

“Essa ideia que a Nádia 
Campeão desenvolveu junto 
à Secretaria de Coordenação 
das Subprefeituras é para 
aproximar a população do 
serviço público e melhorar a 
qualidade de informação da 
Prefeitura. Tem muita coisa 
simples de resolver que às 
vezes leva meses. Com essa 
atividade aqui nós encurta-
mos essa distância. Ao invés 
de levarmos um, dois meses 
para resolver um problema, 
resolvemos em uma única 
semana”, afi rmou o prefeito.

A Subprefeitura de Jaba-
quara concentra quase 225 mil 
moradores, de acordo com 
o Censo de 2010, e recebeu 
o Prefeitura no Bairro pela 
primeira vez.

•EDUCAÇÃO

Luz é tema de feira cultural 
em escola no Jabaquara

Cultura, artes, tecnologia, 
educação... Quais são os desa-
fi os da humanidade nos próxi-
mos anos? Que benefícios os 
avanços científi cos e tecnoló-
gicos trarão? A Feira Cultral 
da Escola Nossa Senhora das 
Graças, no Jabaquara, discutiu  
todos estes assuntos da atu-
alidade, com o tema “Luz da 
Vida, Luz do Saber”,  inspira-
do pelo Ano Internacional da 
Luz, designado pela Unesco.

O objetivo era chamar 
a atenção tanto de alunos 
quanto dos visitantes para as 
soluções aos desafios mun-
diais de energia, educação, 
agricultura e saúde que po-
dem ser trazidas pelas tecno-
logias baseadas na luz.

A Feira, que já é um evento 
tradicional da Escola, aconte-
ceu no último sábado, 29.

Alunos, desde o Curso In-
fantil até o Ensino Médio, 
exploraram os subtemas das 
melhores maneiras, com ex-
posições e apresentações.

O resultado foi um show 
de participação dos alunos e 
de interesse dos visitantes. O 
envolvimento e a curiosidade 
fi caram nítidos e a diversidade 
de abordagem dos trabalhos 
fez todos perceberem como 
a luz é presente no cotidiano.

Os alunos do Curso Infantil 
e Ensino Fundamental I apre-
sentaram números de dança. 
Os 9ºs anos do Ensino Funda-
mental II supreenderam uma 
apresentação de fl ash mob.

Outro destaque foi a pre-
sença da Youtuber Thais Ueha-
ra. Os alunos do 7o.C convida-
ram a “vloger”, para falar do 

processo de criação e apre-
sentação de vídeos para o 
canal exclusivo que mantém 
no famoso site “Youtube”. 
Thais contou aos estudantes 
em palestra como desenvolver 
um bom e interessante vídeo e 
explicou a importância da ilu-
minação para conquistar bons 
resultados em seu trabalho. 

Os visitantes puderam ain-
da prender sobre a evolução da 
luz, da pré-história até os dias 
atuais, descobriram o poder e a 
importância da luz da natureza 
e compreenderam como a luz 
é presente  através da cor, da 
fotografi a, do vídeo e cinema. 

Os trabalhos desenvoldios 
trataram de assuntos tão 
diversos como a visão e a 
microscopia. Levaram os pre-
sentes ao passado para viven-
ciarem o Mito da Caverna e o 
Iluminismo, ensinando sobre 
as fontes de energia, as bate-
rias do mundo e como a luz e 
usada nos diagnósticos e até 
na cura de algumas doenças.

A Escola Nossa Senhora 
das Graças fi ca na Praça Barão 
de Angra, 91 - Cidade Vargas - 
próximo ao terminal Jabaqua-
ra do metrô e à Rodovia dos 
Imigrantes. Tel: 5588-4488. 
Site: www.ensg.com.br.

A criatividade domi-
nou os trabalhos 
apresentados por 
alunos de diferentes 
séries da ENSG, sem-
pre sobre a temática 
da “luz”. À esquerda, 
a “youtuber” Thais 
Uehara, convidada 
por alunos do 7o C, 
que fez palestra du-
rante o evento, 
que lotou a escola 

OBRAS PARA 
MELHORAR A 
ZONA SUL.
Transformando São Paulo em uma cidade  
mais moderna e mais humana.

Hospital Municipal de Parelheiros,  
3 Unidades de Pronto Atendimento (UPA)  
e 2 Hospitais Dia da Rede Hora Certa.

19 creches e 8 escolas de educação infantil.

Corredores de ônibus M’Boi Mirim, Berrini, 
Binário Santo Amaro e Ponte Baixa.

Pontes Laguna e Itapaiúna  
na Marginal Pinheiros.

Canalização dos Córregos Cordeiro,  
Ponte Baixa, Pinheirinho e Água Espraiada.

prefeitura.sp.gov.br 

Hospital de Parelheiros
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Consul te -nos :  5070-4470
Sede Própria - “ Estaremos de plantão aos sábados
até as 14:30 hs.” se preferir, ligue 24 h: 9 9971-3485

Rua Paracatu, 852 - Saúde
www.takaki.com.br / Email: contato@takaki.com.br

VENDA - cAsAsVENDA - ApArtAmENtos

LocAÇÃo rEsIDENcIAL

PLANALTINHO
PARANHOS

PEDERNEIRAS, 206.

Plantão no local, AC 356 / AT 330, 
frente c/ 11 mts. 4 dts, (sendo 2 
stes). 4 vagas.  Consulte-nos. 

(Cod. AT). Site SO0019.

JD AEROPORTO
SOBRADO COMERCIAL

3 VAGAS AV. MOVIMENTADA
A/C. 273M2, A/T. 6x27, 

03 dorms.(1 suite), sala 2 
amb.,copa, cozinha, escritório, 

quintal e corredor lateral.
Só R$ 700.000,00.

(Cód.JJ) Site: SO0152.

SAÚDE
150M DO METRÔ 95M2 A/U 

PRÉDIO DE 6 ANOS

CONCEIÇÃO
PRÓX. METRÔ JABAQUARA

SÃO JUDAS - CASA DE FUNDO
 90m2.03 dorms(1suíte), WC social, sala, copa, cozinha,

áre  de serviço e quintal. Só R$ 2.000,00 (Cód.FE).

PÇA. ÁRVORE 
600MTS DO METRÔ

OPORTUNIDADE  
02 dorms, sala 2 amb.,

WC social, cozinha,

área serv., s/vaga,

condomínio baixo.

 R$ 315.000,00
(Cód. JJ). Site AP0400.

SAÚDE
PX METRO IMIGRANTES

02 dorms, todo reformado, 

repleto de armários,

com 80m2 A/U, 01 vaga,

ótima localização.

 R$ 600.000,00. (CL).

Site AP0330

ACLIMAÇÃO
APTO OPORTUNIDADE

02 dts, sala 2 ambs, 02 banhs, 
repleto de arms, 74m2 uteis,

01 vaga livre, 04 quadras
do Parque da Aclimação
Apenas R$ 450 mil!!!

Exclusividade Takaki Imóveis
(Cod. MA).

JD.ORIENTAL/
JABAQUARA
SOBRADO 900 MTS 

METRÔ. COND.FECHADO.
129m2 A/C, 3 dorm. 1 suíte 
máster, sala 2 amb., lavabo, 

cozinha americana, WC.social, 
Jd inverno, ar.ser+WC, 3 vagas. 

Lazer. R$ 545.000,00 
(Cód.JJ) Site SO0065.

VENDA comErcIAL

PRÉDIO COMERCIAL
RUA PORANGABA, 295. 724M2 A/C

10 vagas, elevador,
salas com banheiros,

20mts de frente.
R$ 2.700.000,00.

(Cód. RS) Site PR0005.

3 dorms,1suite, c/AE+WC, sala 2 
amb, 2 vagas , cond; baixo. Pronto 
p/ morar. (Cód RS) Site AP0420.

SAÚDE
APTO METRÔ – 670.000,00

PÇA ÁRVORE
2 VAGAS, 700M DO METRÔ

CONSTR. NOVA, NUNCA 
HABITADO

86m2 A/U, 03 dorm. 01 suíte, 
sala 2 amb., sacada, WC social, 
cozinha, área serv., despensa + 

banheiro. Lazer completo.
R$ 655.000,00

(Cód.JJ) Site: AP0183.

SAÚDE
250 MTS DO METRÔ

02 VAGAS
73m2 A/U, 03 dorms,

01 suíte, sala 02 amb.,
sacada, WC.social, cozinha,

áer.serviço+banheiro.
Cond.baixo, lazer completo.

R$ 615.000,00.
(Cód. JJ).

V.MERCÊS
APTO. PRÉDIO SEMINOVO 

R$ 290.000,00

02 dorms. Sala c/sacada,
coz.planejada,1 vaga, lazer.
 (Cód.CL) Site: AP0378.

 SAÚDE
PX. AO METRÔ!! 98M²

98 m2 – 2 vagas!!!3 dts (1 ste), sala 2 ambs c/ sacada,
coz. c/ armários, dep. Empregada + wc, lazer.

Só R$ 2.600,00!!! – (Cod. TH) Site: AP0558

SAÚDE
SOBRADO 4 SUITES,

escritório, salas de estar,

jantar e TV, salão de festas,

dep.empregada, 435m de

terreno e 300mts A/C.

R$ 1.600.000,00.

(Cod.SI) Site: SO0054.

 SAÚDE – APTO ESTÚDIO
32m2. Sl c/sacada, dorm., wc, balcão cozinha,

a.serviço coletiva, 1 vaga, lazer completo.
R$ 1.800,00 - (Cód: FE) Site: AP0562

SAÚDE – PRÓX.METRÔ
02 vagas. 03 dorma(1suite c/closet), WC social, sala c/sacada, 

coz.c/arms, a.serv., dep.empeg;. lazer completo.
Só R$ 2.700,00 - (Cód.FE) Site: AP0471.

SAÚDE
APTO - R$ 545.000,00 

COND. 520,00
02 dorms. (1 suite) 2 WC.

Sala c/terraço, 02 vagas.

Lazer. (Cód. MA)

Site:Ap0521.

SAÚDE
APTO PX. METRÔ

PRAÇA DA ÁRVORE
novo nunca habitado,

2 dorm (1 suite),

sacada, 1 vaga, lazer.

R$ 480.000,00

(Cód.JH/JJ).

VILA MORAES
LAZER DE CLUBE

02 dorm. (1 suite),

sala 2 amb.c/sacada,

05 anos de construção.

R$ 370.000,00.

(Cód.JH) Site: AP0500.

SAÚDE
METRÔ

APTO 03 SUITES
cozinha c/churrasqueira,

sala c/sacada, 03 vagas + 

depósito 129m2 A/U. Lazer.

 R$ 1.280.000,00

(Cód. JH) Site: Ap0246

JARDIM DA SAÚDE – 60M2 COND BAIXO
2 dorms c/a.e., sl c/sacada, WC socail, coz c/arm.,

a.serv+wc, 1 vaga. R$ 1.400,00
(Cód: FE) Site: AP0549

VILA MORAES
AV. DO CURSINO

01 VAGA
02 dorm.(1 suite),

sala 2 amb.,sacada,
armários, piso frio, WC.
social, coz., área serv., 
lazer. R$ 258.000,00

 (Cód. JJ) Site: SO0163.

SAÚDE
CASA TÉRREA
PRÓX. METRÔ

R$ 580.000,00
2 dorms, edícula,

2 vagas. (Cód.RS)

Site: CA0046.

SALA COMERCIAL
METRÔ SÃO JUDAS – R$ 285.000,00

2 banheiros, 1 vaga. (Cód.RS) Site: CJ0009.

SÃO JUDAS
APTO-METRÔ R$ 460.000,00

02 dorms, 1 suite c/arms, 
banheiro, sala  2 amb. c/terraço, 

coz. planejada, 2 vgs. Lazer.
(Cód: RS) Site: AP0408

SAÚDE
À DUAS QUADRAS DO METRÔ

70m2 A/U, 2 dorms. c/ armários, 
sala 2 amb. c/sacada, WC. social, 
dep. emp, 2 vagas. R$ 580.000,00 

(Cód. SI) Site: AP0537.

SAÚDE
METRÔ, APTO

86M2 A/U
3 dorms, 1 suíte, sala 2

amb. c/sacada, coz. 

planejada, dep.empr, 

2 vagas fixas. Lazer total.

R$ 680.000,00
(Cód. JH).

JD. DA SAÚDE
90M2 A/C, 02 VAGAS. 

CONSTRUÇÃO NOVA

3 dorms, 1 suite, WC.social, sl 2 
amb, lavabo, piso frio, coz., AS, 

qntal, portão autom. R$ 460.000,00 
(Cód. JJ). Site: SO0164

SAÚDE
PQ.IMPERIAL

5 casas 5 vagas , bom p/renda

12 x 30 c/2 dorms.

Cada + salão p/outra rua.

R$ 1.400.000,00

(Cód. SI).

APTO V. GUMERCINDO
02 vagas/churr na sacada. 3 dts (ste+sac),

AE, banh. social, sala 2 ambs + sac,
Coz. estilo americana, Edifício Novo,

Só R$ 2.500,00 - (Cód. AT)

JABAQUARA
APTO NOVO – COLADO AO METRÔ
3 dts, 1 st c/ae, sl.c/sac. Wc soc, coz. c/ae, 

a.serv.1 vaga, lazer.cond. baixo. R$ 2.000,00 
- (Cód. FE) Site: AP0520.

SAÚDE - R. PARACATU, PRÓX. METRÔ
2 dorms c/a.e., sl c/sacada, wc social, coz. c/arm., a.serv., dep.

empreg., 1 vaga, cond.baixo. R$ 1.900,00. (Cód: FE).

Sobrado de Vila, 2 dorm.
1 suite, dep. empr. 1 vaga.

Valor R$ 370.000,00
(Cód.JH) Site: SO0097.

SAÚDE
SOBRADO. 3 DORMS

(1 SUITE)

sl 2 amb., lavabo, dep. emp. 
entrada lateral, 2 vagas, quintal. 141 
m2 A/U. (Cód: JH) Site: SO0154

V.GUMERCINDO
TERRENO 10X37
com 2 casas velhas.

Bom p/construção

de 2 sobrados.

R$ 750.000,00

(Cód: JH)

03 dorms. (1 suíte), sala 2 amb. 
c/sacada, coz., AS + despensa,

2 vagas. R$ 900.000,00.
(Cód.RS/JH), SITE AP0462.

 JD.DA SAÚDE
R$ 440.000,00 - APTO VAGO

2 dorms c/ae, sala 2 amb.
c/terraço, coz. c/ ae, banheiro,
WC, 1 vaga, lazer. (Cód. RS)

Site: AP0345.

METRÔ SAÚDE
APTO 92M2 A/U

3dorms, 1suite, sala 2 amb.c/
sacada, coz.planejada, lavabo, dep.
emp,2 vagas. R$ 850.000,00 

(Cód. JH/FE) Site: AP0578.

V. GUMERCINDO
APTO 6 ANOS,

R$ 450.000,00

2 dorms 1 st, banheiro,
sl 2 amb. c/terraço,1 vaga, lazer.

(Cód. RS) Site: AP0475.

 SÃO JUDAS
200M. METRÔ. R$ 700.000,00

81m2 a/u. Rua sem saída. 3 
dorms, 1 st, sl 2 amb.c/sacada, 
coz.planejada, 2 vagas. Lazer de 
clube.  (Cód. JH) Site: AP0326.

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 36 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 1.220 MIL
Terreno 212 m², constr 204 

m², reformado, tudo novo, c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 

cozinha, dep. p/ empreg., 
escritório, jardim quintal 

gramado, churr, gar. p/ 2 carros 
- REF.: 12.299

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 285 MIL
Boa localização da rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, vago, 
AU = 65 m², c/ 2 dorm., 

closet, wc social, living p/ 2 
amb., cozinha, lavanderia, qto.e 
wc p/ emrpegada, s/ garagem - 

REF.: 14.292

SOBRADO
COND. FECHADO 

R$ 430 MIL
Travessa da Av. Bq. da Saúde, 
próximo ao colégio OEMAR, 
vago, c/ 2 dorm., wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, gar. p/ 2 carros.

REF.: 13.629

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

Acabto. de 1ª, AT = 314 m², 
AC = 312 m², c/ 3 suítes c/ 
AE, living p/ 3 amb., sl. TV, 

copa, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., amplo quintal,
lindo espaço gourmet, gar. 
p/ 5 carros - REF.: 12.473

TÉRREA C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.925 MIL

Terreno 393 m², construção 285 
m², 3 dorm., suíte, living p/ 3 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 
3 carros, quintal c/ piscina e 
churrasq. - REF.: 14.287

(2) IMÓVEIS
V. GUMERCINDO

R$ 600 MIL
Sendo no térreo c/ salão ou gar. 
p/ 8 carros, mais edícula c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, em cima 

térrea c/ 3 dorm., sala, coz., wc, 
lavand., terreno 200m² e constr. 

de 253m² - REF. 14.356

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Reformada, bom acabto., ótimo 

local, c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, liv. p/ 2 amb., copa, coz. 
c/ AE, dep. p/ emp., quintal c/ 

churr, escritório c/ wc, gar.
p/ 2 carros - REF.: 13.546

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 960 MIL
Vago, ótimo local, trav. da rua 

Tiquatira, c/ 3 dorm., wc social, 
living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 

despensa, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 3 carros, estuda imóvel de 
menor valor - REF.: 14.189

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Acabto. de alto padrão, terreno 
10 x 30 mts., constr. 225 m², 
c/ 3 suítes, living p/ 3 amb., 

lavabo, coz. conjugada c/ 
espaço gourmet, qtal gramado, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.478

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 610 MIL
Ótimo local da rua do Arraial,
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living

p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
planej., gar. p/ 2 carros, cond. 
R$ 584,00, lazer completo - 

REF.: 14.132

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.390 MIL

Terreno 10 x 30m, construção 
250 m², ótima rua do bairro, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
3 amb., lavabo, copa, cozinha, 
dep. p/ empreg., amplo salão, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 13.954

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

3 suítes, 1 c/ hidro, living, 
lavabo, copa / cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 5 carros, 

estuda permuta c/ apto. de 
menor valor - REF.: 13.682

SOBRADO C/ 
PISCINA JD. SAÚDE

R$ 950 MIL
Ótima oferta, terreno 337 m², 
construçã 225 m², c/ 3 dorm., 

2 suítes, living p/ 2 amb., 
sl. jantar, escritório, lavabo, 

copa, coz., dep. empreg., gar. 
3 carros, quintal c/ piscina - 

REF.: 14.446

APTO
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

Reformado, impecável, ótimo 
acabto., c/ 2 dorm. c/ AE, wc 

social, sala p/ 2 amb., cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, estuda proposta - 

REF.: 14.276

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 399 MIL
Ótima oferta, c/  3 dorm. c/ 
AE, wc social, living p/ 2 
ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
ótima localização da rua D. 
Bernardo Nogueira, estuda 
propostas - REF.: 13.850

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 450 MIL
Terreno 10 x 21 mts., constr. 

185 m², c/ 3 dorm., wc social, 
sl. Estar, sl. Jantar, escritório, 

lavabo, cozinha, wc p/ empreg., 
garagem p/ 3 carros.

REF.: 14.449

SOBRADO NOVO
V. GUMERCINDO

R$ 780 MIL
Ótimo acabamento, c/ 3 suítes, 

living p/ 2 amb., lavabo., 
cozinha, despensa, lavanderia, 

quintal c/ churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros

REF.: 13.902

SOBRADO
METRÔ STA.CRUZ

R$ 850 MIL
Próximo ao metrô, seminovo, 
vago, c/ 3 dormitórios, suíte 

c/ hidro, wc social, living p/ 2 
amb., lav, cozinha, dep. p/ emp, 

gar. subsolo tipo sl. festa p/ 
vários autos - REF.: 14.011

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 

8 x 28 mts., construção 183 
m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, wc social, living, sl. 

jantar, coz. c/ AE, qto. despejo, 
dep. p/ empreg., sóton, gar. p/ 

3 carros - REF.: 14.464

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 860 MIL
Terreno aprox.11 x 30 mts., AC 

= 300 m², c/ 3 dorm., 2 suítes, 
living, sl. Jantar, sl. TV, lavabo, 
cozinha, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 5 carros, edícula indep. c/ 2 

dorm., suíte - REF. 13.860

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local, travessa da R. 
Vigário Albernaz, au = 70 

m², c/ 2 dormitório c/ AE, wc 
social, living p/ 2 amb., cozinha 

c/ AE, lavanderia, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 14.241

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira, vago, c/ 3 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros, estuda 

proposta - REF.: 13.869

SOBRADO COM. / 
RES. - BQ. SAÚDE

R$ 580 MIL
Ótimo local 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.: 13.256

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D.Bernardo 

Nogueira, AU = 76m², 
reformado, ótimo acabto., c/ 2 
dorm. c/ AE, ste, wc social, liv. 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. c/ AE, 
gar. p/ 1 carro - REF.: 14.306

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 530 MIL
Impecável, todo reformado, 

ótima localização da rua 
Samambaia, área útil de 88 

m², c/ 3 dormitórios c/ AE, wc 
social, liv. p/ 2 amb., lavabo, 
coz. planej, lavand, gar.p/ 1 

carro. - REF.: 14.493

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo local, trav.da r. Tiquatira, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

wc social, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, cozinha, 
churrasq., gar. p/ 4 carros, 

edícula c/ 2 dorm., wc, coz., 
lavanderia - REF.: 13.900

APTO
JD. CELESTE
R$ 305 MIL

Reformado, ótimo acabto., 
pisos porcelanato, armários 
novos, c/ 2 dorm. c/ AE, wc 

social, sala p/ 2 amb., cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 13.458

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

2 dormitórios, wc social, living, 
copa, cozinha c/ AE, lavanderia, 

quarto e wc p/ empregada, 
garagem p/ 1 carro, próximo a 

rua Jean de La Huerta.
REF.: 13.803

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 340 MIL
Próx. a rua do Boqueirão, vago, 

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

c/ AE, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, área útil de 58m², 

condomínio somente R$ 320,00 
- REF.: 14.299

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 430 MIL
Boa localização do bairro, c/ 2 
dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
estuda propostas.

REF.: 14.389

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, depósito, dep. p/ empreg., 

garagem - REF.: 13.792

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 880 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 
5 x 37,5 mts., AC = 220 m², 
c/ 3 dorm., living, sl. jantar, 

lavabo, copa, coz., escritório c/ 
wc, depósito, dep.p/ empreg., 

gar. p/ 3 carros - REF.: 14.236

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.120 MIL

Construtora Cyrella, AU = 
121,50m², c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, closet, liv. p/ 2 amb., 
sacada gourmet, lav, coz. 

planej., dep. p/ emp., depósito, 
gar. p/ 2 carros, lazer completo 

- REF.: 13.963

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 679 MIL
Vago, terreno 8 x 22,5 mts., 
AC= 160 m², c\ 3 dorm., 

suíte c\ hidro, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz. c/ AE, despensa, 
qto. despejo, dep. p/ empreg., 
quintal c\ churrasq., gar. p/ 4 

carros - REF.: 13.379

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Vago, c/ 3 dorm., wc social, 

living, cozinha, qto. p/ despejo, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 3 

carros, fundos c/ edícula c/ 2 
dorm., wc, ótimo local.

REF.: 14.279

TERRENO
ÓTIMO LOCAL

R$ 690 MIL
Ótimo local do bairro, travessa 
da rua Padre Machado, próximo 

a rua Juréia, terreno plano 
medindo 10 x 26 = 260 m², 

ótimo para construtores.
REF.: 14.223

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Excelente oferta, ót.localização, 

próx. a rua Tiquatira, ótimo 
p/ construtores p/ construir 

3 sobrados, terrreno plano c/ 
aprox. 12 x 27mts., perfazendo 

323 m², venha conferir 
pessoalmente - REF.: 14.140

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 

Ortigão, excelente área útil de 
82 m², vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, qto. e wc p/ 

empreg, garagem p/ 1 carro - 
REF.: 13.870

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.070 MIL

Vago, terreno 8 x 30 m, 
construção 261 m², c/ 3 

dormitórios, suíte, living p/ 2 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, escritório c/ WC, edícula 

c/ qto., coz., wc, garagem p/ 4 
carros - REF.: 14.037

APTO
V. DAS MERCÊS

245 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
ótimo local do bairro, c/ 2 
dorm., wc social, sala p/ 2 

amb., cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, cond. R$ 

327,00 - REF.: 14.239 

APTO
JD. Mª. ESTELA

R$ 350 MIL
Prédio seminovo, impecável, 

ótimo acabto., c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 

planejada, garagem p/ 1 carro, 
lazer completo - REF.: 14.439

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 380 MIL

Boa localização da Av. Leonardo 
da Vinci, c/ 3 dormitório, suíte, 
wc social, living, jd. inverno, 

cozinha c/ AE, despensa, 
garagem p/ 1 carro,

bom acabto. - REF.: 14.166

APTO
V. BRAS. MACHADO

R$ 469 MIL
Boa localização da rua Cônego 

José Norberto, vago, c/ 3 
dormitórios, suíte, living p/ 2 

amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia c/ AE, garagem p/ 1 

carro, lazer - REF.: 14.181

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 500 MIL
Ótima oferta, ótimo local, 
próx. a rua Antônio Carlos 
da Fonseca, 3 dom., wc 

social, living, cozinha, amplo 
escritório, cozinha, wc p/ emp, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.790

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 550 MIL

Ótimo local da rua Oiveira 
Melo, c/ 2 dorm., wc social, 
living, sl. de jantar, cozinha, 
despensa, qto. despejo, wc 

p/ empreg., quintal, gar. p/ 2 
carros, terreno 179 m², constr. 

125 m² - REF.: 13.754

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 555 MIL

Reformada, impecável, ótimo 
local, próx. ao Aquário de SP, c/ 
2 dormitórios, suíte c/ hidro, wc 
social, living, lavabo, cozinha 

c/ AE, lavanderia, garagem p/ 1 
carro - REF.: 14.485

SOBRADO
V. MONUMENTO

R$ 640 MIL
Terreno 7 x 25 mts., construção 

240 m², c/ 3 dormitórios c/ 
AE, wc sovial, living p/ 2 amb., 
cozinha c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 5 carros.
REF.: 14.305

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 650 MIL

Vago, ótimo acabto., constr. 
de 255 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 2 
suítes, wc c/ hidro, sala, copa, 
coz. c/ AE, terraço c/ churrasq., 
qto. despejo, garagem p/ carros 

- REF.14.419

TÉRREA
V. BRAS. MACHADO

- R$ 720 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno 10 x 28 mts., AC = 143 
m², c/ 3 dorm., 2 suítes, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 
despensa, dep. p/ empreg., 

quintal, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 14.027

IMÓVEL COML.
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, AT = 212 m², AC = 
500 m², ótimo p/ diversas 
finalidades comerciais ou 
renda, c/ 3 pavimentos c/ 

diversos salões, wc´s, salas, 
coz., garagem - REF.: 14.150

SOBRADO
IPIRANGA

R$ 1.600 MIL
Terreno 300 m², constr. 357 
m², c/ 4 suítes, living p/ 2 

amb., escritório, lavabo,copa, 
cozinha, amplo quintal c/ 

churrasq., sl. Jogos / ginástica, 
gar. p/ 6 carros - REF.: 14.288
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RUA IBIRAJÁ, 373

5072-5757TEL/FAX:

CRECI: 3107-J

APTO  1 DT - AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO - REF IMV0001121

1 Dt, sala, coz, w/c, as.
R$ 245.000,00

APTO  2 DTS - JABAQUARA
REF IMV0000980

2 Dts, coz. c/ arms. planejados, pronto 
para morar - 58 m2. R$ 260.000,00

APTO  3 DTS - SACOMÃ
REF IMV0001045

3 Dts , closet, coz. c/ arms., vaga.
Pronto para morar!!! R$ 290.000,00

APTO  2 DTS - JABAQUARA
REF IMV0001055

2 Dts, sala, coz, w/c, a/s, 1 vg.
R$ 300.000,00

APTO  2 DTS - M. CONCEIÇÃO 
REF IMV0000795

Oportunidade de investimento 2 Dts. c/ vaga
e  lazer completo. R$ 320.000,00

APTO  3 DTS - M. CONCEIÇÃO
REF IMV0000315

3 Dts, sala, coz, 2 banheiros e
1 vaga. R$ 400.000,00

APTO  3 DTS - M. CONCEIÇÃO 
REF IMV0001085

3 Dts, decorado, arms., lazer completo, 
vaga de garagem. R$ 550.000,00

CASA TÉRREA 2 DTS
AMERICANÓPOLIS - REF IMV0001126

2 Dts, sala, coz, w/c, a/s, 1 vg - 
Reformada. R$ 260.000,00

CASA TÉRREA
AMERICANÓPOLIS - REF IMV0001128

1 Dt, sala, coz. banheiro, 2 vagas. 
R$ 280.000,00

CASA TÉRREA - VL. DAS MERCÊS 
- REF IMV0000532

2 Dts., vaga p/ 3 carros - Imóvel bem 
conservado. R$ 380.000,00

SOBRADO 2 DTS -  VL. ST.
CATARINA - REF IMV0000754

2 Dts, closet, sala, coz, 2 w/c, chur-
rasqueira, 2 vagas. R$ 450.000,00

 SOBRADO COND. FECHADO
JABAQUARA - REF IMV000701

3 Dts., 3 Banheiros, 3 vagas - Imóvel vago 
pronto para morar. R$ 530.000,00

SOBRADO 3 DTS
M. CONCEIÇÃO- REF IMV0001028

3 Dts, sala, coz, w/c, 2 vagas.
R$ 550.000,00

SOBRADO 3 DTS  C/ 3 VGS
JABAQUARA - REF IMV0001014

Casa térrea 3 dts., 3 vagas
Terreno 10  x 50. R$ 620.000,00

CASA 3 DTS - ALTO DO
IPIRANGA - IMV0000745

3 Dts., 1 suíte, 3 vgs , quintal c/
churrasqueira. R$ 850.000,00

APTO  1 DT - AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO - REF IMV0000925

1 Dt, sala, coz, w/c, as, vaga
Excelente localização. R$ 1.200,00

APTO  2 DTS - JABAQUARA
REF IMV0001125

2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem. R$ 1.300,00

APTO  2 DTS - EM FRENTE AO M. 
CONCEIÇÃO- REF IMV0000775

2 Dts, sala, coz, w/c, as e
vaga de garagem. R$ 1.300,00

APTO  3 DTS  - M. CONCEIÇÃO 
REF IMV0000828

3 Dts, sala c/ sacada, coz., w/c, vaga 
- Lazer completo. R$ 1.500,00

CASA  4 DTS - CD. LEONOR
REF IMV0000798

Casa ampla com 4 Dts, 6 banheiros, 
3 vagas. R$ 2.600,00

APTO 84 M2 - M. SÃO JUDAS
REF IMV0001104

Excelente apto alto padrão c/ 2 vagas 
e lazer completo. R$ 3.000,00

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“SEDE PRÓPRIA”

OTIMO SOBRADO
JABAQUARA R$ 500MIL

2 Dormitórios, sala 2
ambientes, cozinha, terraço, 
3 vagas de garagem + duas 

moradias nos fundos.
Ótimo investimento ou renda!  

Ref.: 31-2811 
CASA TÉRREA

JD ORIENTAL R$ 450 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambien-

tes, cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia e edícula completa, 
amplo terreno de 6x39, exce-
lente quintal.   REF.: 31-2798

COBERTURA DUPLEX
METRÔ S. JUDAS / 

CONCEIÇÃO R$ 650 MIL
3 dorms + 1 ste, terraço c/ sl. 
grande + sl. almoço + churr, 
lazer completo, muito bem 

localizado. Òt. aproveitamento 
da cobertura.REF.: 45-2748

SOBRADO NA 
VILA CAMPESTRE

R$ 500 mil
3 dorms, 1 suíte c/ closet, sala 
ampla, copa, coz, lavanderia  

salão no sub solo, quarto para 
emp. com wc, churr. e gar. 2 
automóveis.  Ref 61-2873

CASA TÉRREA
ISOLADA R$ 940 MIL

CIDADE VARGAS
Bairro residencial! prox. Metrô Jaba-
quara c/ 4 dorms, ste,sala 2 ambs, 
cozinha , quintal,edícula, saída para 
2 ruas, 6 vagas de garagem, terreno 
amplo de 450 m2 ,casa totalmente 

isolada e arejada!.  REF63-2886

APTO SAÚDE
R$ 535 MIL

2 dormitórios, 1suíte com 
armários, sala 2 ambien-
tes com sacada, cozinha 
com armários, sacada, 2 

banheiros,garagem para 2 
automóveis.  REF.: 61-2878

APTO - R$ 390 MIL
VILA GUARANI  
Ótima localização,

2 dorms, sala 2 ambientes 
com sacada, cozinha,

vaga de garagem, 65 AU,  
VAGO.Visite hoje!

REF.: 53-2866

CASA TÉRREA ASSOBRADADA
JABAQUARA –R$ 550 MIL

10 min. à pé do Metrô 
com 3 dormitórios, sala para 

2 ambs, cozinha, 2 banheiros, 
quintal, 2 vagas de carro, 

ótimo  terreno de 5x32x12. 
Ref 82-2665

APTO SÃO JUDAS/
CONCEIÇÃO - R$ 390 MIL
2 dormitórios, sala c/;sacada, 
cozinha, apto TODO REFOR-
MADO, piso em porcelanato, 
condominio de R$ 350,00 e 
vaga de gar.  REF.: 82-2837

APTO  R$ 365 MIL
JABAQUARA - METRÔ
2 dormitórios com armários, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armários, 2 banheiros e 
vaga de garagem.

REF.: 82-2895

LINDO APTO - PRÓX. 
AO METRÔ– R$ 630 MIL
Na melhor parte do Jabaquara 
, com 2 SUÍTEScom closed, 
sala com sacada, cozinha 

americana, banheiro,
garagem e lazer completo.

Ref. 85-2885

APTO METRÔ
JABAQUARA   R$ 325 MIL

REFORMADO, ótima
oportunidade 2 dorms, coz. 

c/ arms,sala 2 ambs, piso em 
porcelanato,  vaga  fixa. Lazer 
c/ quadra, jogos,academia, s. 
festas e churr.  REF.:91-2943

APTO – METRÔ 
JABAQUARA R$ 495 Mil

108 m2 de área, 2 dorms +
3º ver., sala 2 ambs, coz. 
ampla, lavand, 1 vaga de

gar. + depósito. Cond. super 
baixo, apenas R$ 100,00.

Otima oportunidade. Ref  92- 2947

CASA TÉRREA
JABAQUARA R$ 920 MIL

CIDADE VARGAS ,TERRENO 
10X40, saida p/ duas ruas, 

prox. Metrô com 3 dormitórios, 
suíte, sala ampla , cozinha, 
quintal com salão e churr,

7 vagas de ga. REF  11-2958

APTO - JABAQUARA
R$ 290 MIL

2 dorms, ótima sala, coz. c/ arms, 
piso em porcelanato, AS  e gar. p/ 
um automóvel. À 15 minutos a pé 
do Metrô, fácil condução. Lazer 
c/ churr, play, quadra etc. Ótimo 

negócio !  REF.: 13-2951

CASA TÉRREA
V. GUARANI  R$ 450 MIL
Otimo terreno bem localizado, 

prox. Padaria, mercado e 
comércio local, 2 dorms, sala, 
cozinha,banheiros,lavanderia, 
quintal e 4 vagas de garagem. 

REF.: 13-2963

SOBRADO NOVO
PRÓX. METRÔ 

CONCEIÇÃO R$ 560 MIL
 Vila Guarani com 3 dormi-

tórios , suíte, cozinha, sala 2 
ambs, 2 vagas de gar, lavabo, 
ótimo acabamento. Pronto p/ 

morar. REF.: 01-2999

SOBRADO NOVO
(ULTIMA UNIDADE)
POR  R$ 360 MIL

2 suítes, sacada, sala 2 am-
bientes, cozinha ampla, lavabo, 
vaga de garagem, quintal. 
Ótimo imóvel para moradia no 
Americanópolis.REF.: 85-2934

BELÍSSIMO SOBRADO
PLANALTO PAULISTA

VAGO, PRONTO P/ MUDAR, 3 
SUÍTES c/ closet, todos c/ AE´s, 
sala de estar, jantar, tevê, jardim 

japonês c/ carpas, s. festas, 
4 vagas de gar. , terreno de 

450m2. REF.: 31-3030

CASA TÉRREA – CIDADE 
VARGAS R$ 980 MIL 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozinha, lavanderia 
, quintal, edícula , piscina e 
5 vagas de gar. Localização 
privilegiada. REF.: 41-3038

SOBRADO R$ 320 MIL
VILA FACHINI

Próx. à Avenida, com
2 dormitórios, sala, cozinha, 

lavabo, quintal, vaga de
garagem ,pronto para morar.

Ótima  oportunidade!
REF.: 43-3050

EXCELENTE  APTO PTO 
PAULISTA R$ 700 MIL
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 
e area de serviço, 3 vagas de 
garagem, lazer etc  . Ótima  

oportunidade!  REF.:01-2975
SOBRADO 3 DORMS 

JABAQUARA  R$ 550 MIL
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

com armários, jardim de 
inverno, lavabo, quintal com 
churrasqueira, 4 vagas de 

garagem.Ref.: 15-2959

TERRENO COM 930 M2

VILA GUMERCINDO ! 
Projeto p/ edificação de 12 anda-
res a 800m do Metrô Imigrantes e 
próx. Av. Abraão de Moraes ,local 
c/ toda infra estrutura comercial, 

supermercados, drogaria, 
padaria.  REF.:14-2979 

EXCELENTE TERRENO 
CIDADE VARGAS

R$ 410 MIL
Terreno virgem de 268m2, 
excelente para construção
de sobrado ou casa térrea,

a 700 metros do Metrô.
Ref .:52-2512

APTO –R$ 330 MIL
PRÓX. DO METRÔ

Vila Guarani, REFORMADO 
com 2 dormitórios, armários 
embutidos , sala , cozinha 

com armários, area de serviço 
e garagem. OPORTUNIDADE.  

REF.:43-3028

APTO METRÔ 
JABAQUARA  R$ 685 MIL
REFORMADO, com 3 dorms. 
c/ arms, sala 2 ambs, cozinha 
c/ Armários, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

para 2 autos. Òtimo custo 
benefício. REF.:71-3072

APTO A 50 M DO
METRÔ - R$ 390 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambs, 
cozinha com armários, con-
domínio R$440,00, vaga de 

garagem, lazer com churrasq., 
academia e salão de festas e 

quintal.  REF.: 72-3066

APTO JABAQUARA
SÓ R$ 300 MIL

Não perca esta chance!
2 dormitórios, sala ,

cozinha ,  vaga de garagem,  
Prox. Ao pátio do Metrô.

Ref  31-3029

BELÍSSIMO APTO
R$ 450 MIL V. GUARANI/ 

METRÔ JABAQUARA 
Ótimo apartamento com 2 

dormitórios, suíte com closet, 
sala 2 ambientes com sacada, 

coz. c/ arm, AS e vaga de 
garagem. REF.: 73-2548

APTO PLANALTO 
PAULISTA  R$ 490 MIL

Térreo com 2dormitórios, 
suítes,sala 2 ambientes, coz. 
c/ armários, pequeno quintal  
e vaga de garagem. Cond. 

baixo e bem localizado, ótima 
oportunidade. REF.: 73-3076

COBERTURA DUPLEX, METRÔ 
CONCEIÇÃO - R$ 1.000 MIL
4 dorms, 2 suítes, sala 2 

ambs, coz.a c/ AE, lavand, 
piscina, churr, 197 m2 úteis e 
2 vagas de gar.  Muito bem 

localizado, ótima vista, super 
confortável.REF.: 71-2528

APTO– R$ 400 MIL
JABAQUARA( METRÔ)

Cidade Vargas , muito bem lo-
calizado próx. Metrô, 2 dorms 
c/ AE, sala 2 ambs c/ sacada, 

lav,coz. c/ arms, AS e vaga 
de gar. Lazer completo, ótima 
oportunidade!. Ref 71- 3070

CASA TÉRREA
VILA GUARANI

R$ 530 MIL 
Próx ao Metrô, ótimo
terreno de (8x 27m),

3 dorms, sala 2 amb., cozinha 
, lavanderia, edicula e corre-
dor lateral  e garagem para 
2 autos.  Oportunidade, boa 

localização próximo ao
comércio local, padaria,
quitanda, mercadinho,

papelaria etc.  REF.: 81-3037

CASA TÉRREA COM
338 M2   R$ 650MIL

Próx. Metrô Jabaquara, excel. 
p/ uso coml. ou res. c/ 3 dorms, 
sala , coz, depósito, isolada, 
qtal , 4 vagas de gar, terreno 
muito bem localizado, ótimo 
investimento!  REF.:81-3058

TÉRREA/ PQ JABAQUARA 
R$ 440MIL

2 dorms, suíte c/ arms, sala 
2 ambiente, coz. c/ arms, 2 

banhs, 2 vagas de gar, portão 
automático. Òtima localização, 
fácil e farta condução para o 

Metrô!  REF.: 81-3992

SOBRADO/ METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 570 MIL

À 5 min. do metrô c/ 2 dors 
c/ arms, ótima sala 2 ambs, 

banh, coz. c/ arms, piso lami-
nado e ardósia, toda em laje 
com 2 vgs. garagem. Òtimo 
investimento. REF.: 81-3096

2 CASAS TÉRREAS  / METRÔ 
CONCEIÇÃO–R$ 530 MIL

A 5 min. Metrô, casa da frente c/ 
2 bons dorms, sala, coz. ampla, 
qtal e gar. p/ 2 vgs; casa dos fun-
dos c/ 1 dorm, sala, coz. e banh, 
totalmente indep. Toda em laje, 
ótima localização.  Ref.: 81-3090

SOBRADO CONDOMINIO 
FECHADO/JABAQUARA 

R$ 355 MIL
2 dorms, sala 2 ambs, piso 
laminado, coz, banh. e vaga 
de gar. Cond. de R$ 120,00, 
pronto para morar.O melhor 
custo benefício! REF.: 81-3991

APTO VILA GUARANI/ 
CONCEIÇÃO R$ 750 MIL 

EXCELENTE NEGÓCIO ! 
3 DORMITÓRIOS , sendo 
1 suíte, sala 2 ambientes 

com sacada gourmet, com 
fechamento em vidro, cozinha 

planejada, 2 vagas de
garagem, 97 m2 úteis, lazer 

total com 2 piscinas/ coberta, 
play, academia, salão etc.  
Imperdível, venha visitar 

URGENTE! REF.: 72-3075

APTO NOVÍSSIMO - PRÓX. 
À AV CURSINO E

AV. BOSQUE –R$ 950 MIL 
Do jeito que você procura! 

Andar alto, Sacada Gourmet 
ampla com churrasqueira, 
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes, acabamento em 
porcelanato, 2 vagas de ga-

ragem, tudo novo,condomínio 
espetacular, completo com 

piscina, salão de jogos, festas 
etc. Boa localização, rua 

tranquila. Marque uma visita e 
compre! REF.:61-3063

“NOVÍSSIMA”
CASA TOTALMENTE 
TÉRREA R$ 550 MIL
Raridade no Jabaquara! 

3 dormitórios,suíte, sala 2 
ambientes, cozinha america-
na, lavabo, area de serviço, 
2 vagas de garagem, portão 

basculante e fino acabamento 
. Terreno com trinta metros de 
fundo, muito bem aproveitado, 

e ainda dá para utilizar a 
laje caso necessite de mais 

espaço. REF.: 01-3004

BELA CASA TÉRREA
R$ 600 MIL

CIDADE VARGAS
Bairro residencial,

casa aconchegante,
2 dormitórios, banheiro,
sala , cozinha,lavanderia 

coberta, isolada
2 vagas e jardim.

Muito bem localizado!
Fácil acesso! 
REF. 61-3065

SOBRADO – R$360 MIL
VILA GUARANI

2 dormitórios, sala 2 ambs, 
lavabo, despensa, coz. ampla, 
qtal, quarto e banh. para emp, 
terraço com + um dormitório e 
garagem. Rua tranquila, ótimo 
investimento.  Ref  82- 3106

TÉRREA PRÓX. METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 550 MIL

2 dormitórios, sala, coz., 
banheiro, quarto de emp, 
quintal, 3 vagas, portão 

automático. A 5 minutos à pé 
do Metrô, excelente imóvel.  

REF.: 82-3107

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE, sala 

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

Otima localização.
R$ 1400 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula completa, 
quintal, 02 vagas.

Localização excelente.
R$ 850 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 03 ds, 02 banhei-

ros, salão de festa, edicula 
completa, garagem. Terreno 

11 X23. Oportunidade.
R$ 690 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

VILA MARIANA
Sobrado (comercial), 03 ds, 

lavabo, 02 salas, edicula 
com 03 salas e 03 banhei-
ros, garagem. Jto ao metro 

Santa Cruz. R$ 900 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 02 ds c/ AE, 

sala grande, coz. c/ AE,
02 banheiros, garagem. 

Lindo. R$ 450 mil. 

VENDA

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds, sala 

02 amb., a.serv., gara-
gem. Repleto

de Armários. Lindo. 
Otima localização.

R$ 1.800,00.
SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 3ds (sui-
te), sala 02 ambientes, 
lavabo, a. serv., des-

pensa, 01 vaga. Repleto 
de armários. Junto ao 
metro. R$ 2.700,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Galpão c/  02 banheiros 
e mezanino. Otima loca-
lização (Junto ao metro 
Conceição). A/C 300 m2. 

R$ 9.000,00. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds, sala 
02 ambientes, a. serviço 
e garagem. Totalmente 

mobiliado. Lindo.
R$ 2.300,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Apartamento  2  dorms. 
sala grande A. Serviço, 

Garagem. Ótima
Localização! R$1.500,00

  LOCAÇÃO

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado 2 dorms.

sala edícula completa 
canil e quintal 1 vaga.

R$ 2.000,00

LOFT DUPLEX
ITAIM BIBI

Próximo às Av. Juscelino Kubistheck e 
Faria Lima, prédio de alto padrão, com 
84m2 de área útil, área gourmet, com 

varanda, sauna, piscina coberta, lazer.
R$ 1.250.000,00

ou troco x Apto. em Higienópolios, 
Itaim ou Jardins, de preferência  

Duplex até R$ 800 Mil.
Tratar com Cesar - Tel. 99465-8338

 2 dorms., sala, coz., banh., 
lavand. 1 vaga, lazer , 

quadra, playground, piscina-
OPORTUNIDADE ÚNICA!!!

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APARTAMENTO
200 mts. METRÔ 

JABAQUARA
R$ 290.000,00

 

3 dorms. sendo 1 suíte, 2 wc´s, arms. amb., 
ar condicionado, sacada envidraçada, 3 vagas. 
Prédio novo c/2 piscinas (1 aquecida), sauna, 

academia, salão de festas e jogos, quadra 
e playground. Bem localizado

 APARTAMENTO CONCEIÇÃO
96m2 - PRÓXIMO METRÔ

Tratar Tel. 99911-3071

 

Próximo ao metrô, 480m2 A.U., 
10 mts. de frente, construção nova, 

mazaninos, 4 wc´s, escritório, 
portas automáticas, 4 vagas. 

 LOJA COMERCIAL
CONCEIÇÃO

VENDO OU ALUGO

Fone: 99911-3071

Rua Correia de Lemos, 
60m2 A.U., 2 dorms., 

salas, coz., banh. 
lavand. 1 garagem.
Estuda Proposta.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APARTAMENTO 
VILA MARIANA
R$ 350.000,00

 

 2 dorms., repleto de arms. planeja-
dos, 2 banhs., coz. c/arms., desp., 

escrit., sala de estar/jantar, varanda, 
1 vaga, lazer completo. R$ 315.000,00

9.7595-2110 ou 5565-7311
rodrigo_rissoli@hotmail.com

 APTO. VILA CAMPESTRE - PRÓX. 
METRÔ JABAQUARA - REFORMADO

 

Próximo ao Metrô Santa Cruz, 192m2 A.U., 
2 suítes + 2 dormitórios, 2 salas + terraços, 

com churrasqueira e Piscina e 4 vagas

 COBERTURA VILA CLEMENTINO
VENDA OU PERMUTA

Contato: stela.serban@terra.
com.br

CARO AMIGO: COMPRANDO, VENDENDO OU ALUGANDO
ACEITO PROPOSTA E PARCERIA EM NEGÓCIO HONESTO

valente47317@creci.org.br

METRÔ VL. MARIANA
SOBRADO COMERCIAL

Com Loja 60m2, Etc.
R. Dom. de Moraes,1743
ou R. Sena Madureira, 180
Vendo/Troco R$ 1.300 Mil

PX. METRÔ V. MARIANA
SOBRADO RESIDENCIAL
3 dorms., sala, copa, coz., 

banheiro, quintal e garagem.,
150m2 R. Pero Correia, 383 

Vendo R$ 600 Mil

AEROPORTO/JABAQUARA
SOBRADÃO 180m2 - 2 GAR.

Comercial ou Residencial
Av. Pedro Bueno, 646
Vendo R$ 460 Mil
Alugo R$ 1.600,00

SOBRADOS COMERCIAIS
R. Caramurú, 227 R$ 3.000,
R. Loefgreen, 2244 R$ 3.500,
Rua Quatás, 130  R$ 3.500,
R. Nuporanga, 77 R$ 3.500,
R. Nap. Barros, 619  R$ 4.500,

IMÓVEIS COMERCIAIS

Apto. 1 dorm mobil. R$ 1.350,
2  Salas D. Moraes, R$ 1.500, 
Loja 60m2,  Sena, 180 R$ 2.300,
4 sls. Domin Morais   R$ 2.500,
80m2, R. Sena, 200 R$ 2.500,

SOBRADOS COMERCIAIS
R. Joaq. Távora, 709 R$ 4.500,
R. Sena  Mad. 219  R$ 5.000,
R. J. J. Melo,  357  R$ 5.000,
R. Rodr. Alves, 675 R$ 5.500,
R. Cap. Caval., 349 R$ 5.500,

www.valentenegocios.com

* VENDAS *

VALENTE IMÓVEIS
Rua Sena Madureira, 180 - Metrô V. Mariana

99976-1423 - 5082-2234 
CRECISP 47.317 - OABSP 93.417

* LOCAÇÕES *

SEDE PRÓPRIA
20 ANOS

IMÓVEIS COML./RESDL.

METRÔ VILA MARIANA
SOBRADÃO C/310M2

Rua Cap. Cavalcanti, 317
Várias salas e garagens

Vendo R$ 1.900 Mil
 Alugo R$ 10.000,00

Rua Sena Madureira, 566
com 243m2 A/U R$ 9.000,00

Rua Coronel. Lisboa, 412
com 400m2, várias salas + 

salão e 6 grs. R$ 12.000,00

 

Próximo ao Metrô, 68m2 de área útil, 
3 dormitórios, 1 suíte, 2 vagas. 

Entrada R$ 230 Mil - Aceito imóvel ou 
veículo. Transferência R$ 370 Mil 

Financiamento Itaú

 APARTAMENTO NOVO
JABAQUARA/CIDADE VARGAS

Tratar com Seiji - 99908-8805

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. vago, 2 dts. (ste), sl. 
liv. lavab. coz. gde. a.serv. 
e gar., totalm reformado.

R$ 540.000,00
Aceita Financimaneto

MIRANDÓPOLIS
Próx. Igreja Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Totalmente reform., 3 dts. 
diversas salas, lavabo, coz. 
DE, churr. 3 gars. acabto 1ª 

vago. R$ 1.250.000,00
Estuda Proposta

MIRANDÓPOLIS 
Sobrado 

1 dormitório, cozinha, 
banheiro c/box, lavanderia, 

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

Depósito ou Fiador. 
R$ 1.050,00. Temos Outros
2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE EM CONDOMÍNIO

POUCAS UNIDADES 

 

Para Advogados, Contadores, Corretores de 
Imóveis, Despachantes e Afins. Toda a infra 
estrutura: Internet, Móveis, Telefone, Recep-

ção, para aproveitar espaço ocioso, muito 
próximo da Estação Santa Cruz do Metrô

 ALUGO SALA EM ESCRITÓRIO
DE ADVOCACIA

Contato: 5052-9474 h.c.

Construção nova, 
qto., coz., banh., AS. 

Água e luz separados. 
C/Fiador ou Seg. Fiança

Tel. 2578-8102 
98686-6226 (tim)

CASA METRÔ
IMIGRANTES

RUA SANTA CRUZ 

2 dorms., sala, coz., 
banh., lavand., 

1 vaga de garagem.
R$ 1.100,00

+ condomínio
98293-3963 (vivo)
96363-3233 (tim)

APARTAMENTO
JABAQUARA

Rua Jurupari, 663
Novo, quarto, 
sala e cozinha
R$ 1.000,00

Tel.: 2275-0282

JARDIM
ORIENTAL

Casa 2 dormitórios, 
sala, cozinha, 

banheiro e lavanderia, 
sem garagem. 
R$ 1.100,00

Tel.: 2275-0282

JARDIM
ORIENTAL

Vila Guarani, 
com 2 dormitórios, 

(1 suíte), 
sem garagem.
R$ 1.200,00

Tel.: 2275-0282

APTO. 2 DORMS. 
S/CONDOMÍNIO

Com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, 2 

banheiros, área de 
serviço, quintal e gar.

R$ 1.200,00

Tel.: 2275-0282

CIDADE LEONOR
CASA

Rua Barra do Parate-
ca, 400, cfom 2 dormi-
tórios, sem garagem, 

sem condomínio.
R$ 1.300,00

Tel.: 2275-0282

VILA GUARANI
CASA

1 dormitório
a partir de R$ 700,00
sem garagem. Av. D. 

João VI, 542 - Jd. Sta. 
Rita - Diadema.

Tel.: 2275-0282

APARTAMENTOS
DIADEMA

2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, 
lavandeira, quintal 

e 2 vagas. 
R$ 1.200,00

Tel.: 2275-0282

CASA DIADEMA
CENTRO

C/sala e banheiro, 
55m2, Rua Brros 

Brotero, 13, junto a Av. 
Pedro Bueno, próx. 
Metrô Conceição.

Tel.: 2275-0282

SALÃO COMERCIAL 
PQ. JABAQUARA

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dts. c/AE, sl. liv. terr. bh. 
coz. gde. c/AE, DE, gar. 

R$ 2.300,00 incluso alug./
cond. e IPTU. Ac. fiador/

seguro fiança ou depósito

SAÚDE/SÃO JUDAS
Apto. c/85m2 Piso Frio

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dormitórios c/AE, banheiro 
grande, 2 salas, cozinha c/

AE, dep. empr., 1 gar. 
Lindo Só R$ 2.500,00

Temos Outros

MIRANDÓPOLIS 
Px. R. Rosas/Luis Góes 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Próximo Metrô, vago, com 
120m2 A.U., c/mesanino, 

precisa de reforma
R$ 4.500,00

Estuda Proposta

LOJA V. MARIANA 
Av. D. Moraes, 1743
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1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, entrada 
independente c/água e luz separados.

Rua Ubaldo de Abreu, 41. 
Visitas Final de Semana - R$ 900,00

 CASA DE FUNDOS 
NA ÁGUA FUNDA 

PROX. AV. DO CURSINO

Tratar Tel. 5071-6789

 

33m2, Sala, quarto, cozinha, 1 vaga.  
Rua São Sebastião, 80, apto. 134. 

R$ 1.100,00

 APARTAMENTO
SAÚDE - METRÔ

Cel.: 9-7270-1439
Tels.: 2578-1000 ou 2614-1999

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

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA - R$ 1.150.000,00

290m2 AU, exc. imóvel miolo do bairro, 3 dts. c/AE´s, sl, coz. 
plan. edíc. as, qtal. amplo c/entr. lat. e local p/pisc. Est. Prop.

VILA CLEMENTINO 
APARTAMENTO  R$ 1.500,00 

C/75m2 AU, 2 dorms. c/arms., + escrit., 2 banhs., 
sala, coz. c/arms. bem localiz., próx. a E.P.M.

V. CLEMENTINO EXC. SOBRADO
R$ 1.550.000,00 

3 dorms., 1 suíte c/arms e terraço, escrit, 3 salas, 
coz. c/arms., DE, qtal., churrasq. 180m2 A.C., 

245m2 de terreno, c/7 metros de frente.

MIRANDÓPOLIS - R$ 800.000,00 
Exc. Sobrado semi isolado, 6 mts. de frente, terreno 

c/150m2, 3 dts. 1 suite, banh. c/box blindex, piso 
laminado, coz. qtal. c/churr., edícula, 2 vagas.

MIRANDÓPOLIS  IMPECÁVEL S0BRADO  
100m R. Luis Goes R$ 1.200.000,00
3 suítes c/arms., 2 salas, coz. planej., área serv., 

quintal c/churrasqueira, 2 vagas.

VILA CLEMENTINO 
EXCELENTE TÉRREA - R$ 3.800,00 
Semi isolada c/3 dts. (1 ste), c/arms. sl. ampla, lavb, 

coz. c/arms, edíc. c/ste. + 1 sl. qtal. 2 vgs. cob.

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS
APARTAMENTO R$ 1.610.000,00 

Com 134m2 A.U., 4 dormitórios, 1 suíte, sala p/
2 ambs. c/varanda, coz. planej., 4 banhs, dep. empr., 

3 vagas, lazer completo. Estuda Proposta.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO R$ 1.500.000,00 
No miolo do bairro, em rua plana, c/3 dorms., 
2 salas, lavabo, copa-coz., edícula c/2 qtos, 

e 2 banhs., 6 vagas, terreno c/10 mts. de frente.
C/70m2 AU, 2 dorms. (1 suite e closet), sala de TV, 
estar e jantar, varanda, cozinha planej., AS, 1 vaga.

PL. PAULISTA SOBRADO COML.
R$ 2.050.000,00 

3 dorms., 3 salas, coz., 5 banhs., edícula c/+ 
4 salas e 6 vagas. Excelente para CLÍNICA

MIRANDÓPOLIS - APARTAMENTO
R$ 320.000,00

42m2 AU, próximo ao Metrô, c/1 dorm. c/arms., sala, coz., 
planej., AS., prédio c/elevador, port. 24 h. Estuda Proposta

APARTAMENTO IMPECÁVEL 
CHÁCARA INGLESA

Venda: R$ 1.050.000,00 
Locação: R$ 3.500,00

        SOBRADO Com./Resid. 
SAÚDE AO LADO METRÔ - R$ 3.800,00 

Semi isolado, 3 dts, 1 suite, 2 salas amplas, coz 
edícula c/2 qtos. e 2 banhs. lavand. qtal. e gar.

LOCAÇÃO
LOCAÇÃO

Com 120m2 A.U., andar alto, 3 dts. c/arms., 
(suíte c/closet e hidro), sala p/2 ambs., coz. 

gde. c/arms., 2 vagas, aquecimento a gás nos 
banhs. e coz.; a sala e os dorms. c/varanda e 

rede de proteção, lazer completo

MIRANDÓPOLIS - APARTAMENTO
R$ 685.000,00

C/100m2 AU, 3 dts. (1 ste. c/arms), sala 2 ambs. c/varanda 
coz. planej. lavabo, dep. empr., 2 vgs., lazer completo.

           MIRANDÓPOLIS 
SOBRADOO - R$ 3.000,00

Semi isolado, 3 dormitórios, sala p/2 ambs., coz., 
lavabo, edícula, qtal., churrasq. e 2 vagas.

LOCAÇÃO SAÚDE APARTAMENTO
MOBILIADO - R$ 2.200,00

PRAÇA ÁRVORE - R$ 860.000,00 
Lindo Apto. c/90m2 AU, 3 dts. (1 ste c/arms), sl. ampla 
p/2 ambs. c/varanda, coz. plan., lav. DE, lazer c/pisc. 
c/raia, playground, academia, sauna, sl. festas, 2 vgs. 

LINDO APTO. CHÁCARA INGLESA
R$ 700.000,00

C/75m2 A.U., 3 dorms., 1 suíte c/arms., sala 
p/2 ambs c/varanda, coz. plan., AS, 2 vgs.

           MIRANDÓPOLIS 
SOBRADOO - R$ 2.500,00

3 dormitórios, 3 salas  cozinha, AS, 
pequeno quintal, edícula, 1 vaga.

           MIRANDÓPOLIS 
APARTAMENTO - R$ 2.000,00

Impecável, 80m2 AU, 2 dormitórios c/armários, 
2 banhs., coz. planej., AS, DE, 1 vaga.

LOCAÇÃO

PÇA. ÁRVORE - APARTAMENTO
R$ 380.000,00

Com 62m2 A.U., 2 dormitórios, 2 banheiros, 
sala p/2 ambientes, cozinha, A.S., 1 vaga

 

Rua Fiação da Saúde
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, vaga de garagem

R$ 2.000,00
+ Condominio - IPTU isento

 

Tels: 2276-8588 ou 98563-5349
falar com Léia

APARTAMENTO
SAÚDE
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Atras do Carrefour 
Com 2 dormitórios  sala, cozinha, 

banheiro, 1 sacada, 1 vaga. 
R$ 1.300,00 

+ R$ 500,00 de Condomínio

 

Tels: 2276-8588 ou 99657-1401
falar com Léia ou Renato

APARTAMENTO 
SAÚDE
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Rua Itaipú
1 dormitório, sala, cozinha, 

banheiro, 
R$ 1.200,00 + Condominio 

 

Tels: 2276-8588 ou 98563-5349
falar com Léia

APARTAMENTO
METRÔ PÇA. ÁRVORE
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Um novo Código de Obras 
e Edifi cações (COE) vai entrar 
em vigor na cidade de São 
Paulo. Na tarde de ontem, 
dia 3, o prefeito Fernando 
Haddad entregou o texto 
idealizado para a nova legis-
lação aos vereadores, que 
agora vão analisá-la e votá-la. 
De acordo com a Prefeitura, 
o objetivo é modernizar o li-
cenciamento de construções, 
simplificando e desburocra-
tizando os procedimentos 
determinados pela legislação 
que vigora desde 1992. Na 
Câmara, deverá haver duas 
votações pelos vereadores, 
antes de o projeto voltar às 
mãos do prefeito para sanção. 

Uma das metas é diminuir 
o tempo de tramitação de pro-
cessos de licenciamento para 
uma média de 90 dias. “Toda 
a lei tem que ser simples o su-
fi ciente para qualquer cidadão 
entender. Se ela não é simples 
de entender, não é o cidadão 
que está errado e sim, a lei”, 
afi rmou Haddad.

Uma das principais alte-
rações propostas na revisão 
está na definição clara da 
responsabilidade do poder 
público e de profissionais 
privados. A ideia é valorizar 
os impactos das construções 
e não priorizar mais a análise 
minuciosa de detalhes inter-
nos do empreendimento. 

De agora em diante, os 
projetos apresentados de-
verão ser analisados confor-
me aspecto urbanístico, am-
biental, de sustentabilidade, 

acessibilidade e segurança de 
uso da construção, sempre 
seguindo normas e diretrizes 
do novo PDE e a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo.

Uma das novidades pro-
postas é o “Projeto Simplifi -
cado”, que determina queque 
detalhes internos do empre-
endimento não serão mais 
licenciados pela Prefeitura. 

Outra proposta ousada é 
eliminar a obrigação de licen-
ciamento em obras de pouco 
impacto na cidade,  como 
obras complementares de 
até 30 metros quadrados, re-
formas sem aumento de área, 
alteração interna de unidade, 
construção de muro, piscina, 
pequenos reparos e limpeza. 

No caso da reforma de um 
apartamento, por exemplo, 
não será mais necessária a 
emissão do alvará de reforma 
na subprefeitura. Antes, o 
responsável pela obras tinha 
de comunicar à subprefeitura 
local sobre os reparos e pe-
quenas reformas. 

“Ou seja, a Prefeitura não 
vai fi car verifi cando a dispo-
sição dos cômodos de uma 
residência ou de um prédio 
de apartamento ou shopping 
center. Esses procedimentos 
administrativos foram alte-
rados para garantir agilidade 
e uma clareza na tomada de 
decisões”, disse a secretária 
municipal de Licenciamento, 
Paula Motta Lara.

“Vamos deixar de medir a 
altura do degrau ou tamanho 
da janela, porque isso é papel 
do engenheiro fazer, aten-
dendo ao seu cliente. É papel 
da Prefeitura dizer que aquele 
projeto de implantação está 
correto, que a volumetria 
está certa, que o impacto de 
vizinhança, ambiental e de 
trânsito também. Ou seja, 
fazer o que nos cabe e o que 
o engenheiro também não 
tem como saber, porque isso 
é responsabilidade da Prefei-
tura alertar e exigir eventuais 
contrapartidas”, afirmou o 
prefeito.

Novo Código de Obras  
deve facilitar construções  
e pequenas reformas

Fábio Arantes/SECOM

Menos documentos serão exigidos
O texto do novo Código de 

Obras da Cidade apresentado 
aos vereadores também pre-
vê ainda a redução do núme-
ro de documentos exigidos 
e simplificação da emissão 
das licenças no processo de 
licenciamento de obras e edi-
fi cações. 

O projeto de lei propõe, 
por exemplo, a diminuição de 
instâncias na deliberação para 
decisões fi nais nos processos 
indeferidos com pedido de 
reconsideração de despacho, 
diminuindo as instâncias de 
decisão de cinco para três. A 

mudança facilita a implemen-
tação do licenciamento ele-
trônico para obras de grande 
porte, já que não serão mais 
analisados pequenos detalhes 
do empreendimento, o que 
agiliza e dá maior transparên-
cia ao processo.

Outra inovação está na 
ideia do projeto modifi cativo. 
Grandes alterações em plantas 
que estão em análise na Pre-
feitura ou mudanças de uso, 
não serão mais permitida. Só 
serão aceitas modificações 
pequenas no projeto, de até 
5% do tamanho da área. A pro-

posta ainda coloca em casos 
de ausência de documentação, 
infração grave à legislação, 
não atendimento do comuni-
cado ou alteração de uso, que 
o pedido de aprovação seja 
negado sumariamente. 

Ao mesmo tempo, a Pre-
feitura deverá informar os 
problemas de uma única vez, 
evitando o número de comu-
nique-se emitido durante uma 
mesma análise – a  lista de 
checagem e de comunicados 
chegava até a 800 itens veri-
fi cados durante a análise do 
processo.

CONSTRUÇÕES ?

ATIVA Construções Ltda.
96686-8265 - 99377-1935

c/Araújo

FUNDAÇÕES, ALVENARIA, REBOCO,
DRYWALL (Forro de gesso e parede), 

TELHADO, PORTAS, JANELAS, 
HIDRÁULICA, ELÉTRICA, AZULEJO,
PISO CERÂMICO, PORCELANATO,

PINTURA e GRAFIATO,
FORRO DE PVC E MADEIRA.

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

AULAS PARTICULARES
E GRUPOS DE ESTUDOS

*CURSOS DE APERFEIÇOAMENTOS
* ACOMPANHAMENTO ESCOLAR

* GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS

MÓDULOS DE : 20 ou 30 horas

APROVEITE A OPORTUNIDADE
Preços especiais para grupos de 6 pessoas

MATEMÁTICA • PORTUGUÊS • INGLÊS

Aulas particulares de: ALFABETIZAÇÃO E ORIENTA-
ÇÃO PARA TCC, FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÁTICA, 
INGLÊS, PORTUGUÊS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA

Rua Mauro, 413 - Saúde
Tels. 5072-2322 - 5581-4677 - Lucy

E-mail: sandraguimaraes_sp@outlook.com

Escola na Zona  Sul
Contrata:

• FAXINEIRA (O)
• PORTEIRO

Interessados enviar curriculo
para: esc.contrata@gmail.com

Para pizzaria, com registro, refeição 
+ benefícios, das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

FORNEIRO 
PARA PIZZARIA

Para período das16 às 23:59 h., 
com registro, refeição + benefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

PIZZAIOLO
Para período das16 às 23:59 h., 

com registro, refeição + benefìcios 
Comparecer

Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

MOTO
FRETISTA

Para Pizzaria, das 18 às 23:59 h., sexta, sá-
bado e domingo, remuneração diária + taxa

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

REPRESENTANTE
COMERCIAL

Para atender: Buffet, Lojas 
de Festas, Loja de R$ 1,99 

e Mercadinhos
Enviar Curriculum para:

paulistanacenter@hotmail.com

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

Pela intercessão de Santa Clara, ó Senhor 
todo Poderoso, me abençoe e proteja; 
volte para mim os seus olhos misericor-
diosos, dê-me a paz e a tranquilidade, 
derrame sobre mim suas copiosas graças 
e, depois desta vida, aceite-me no céu em 
companhia de Santa Clara e de todos os 
Santos. Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém. Rezar 1 Ave Maria, 
1 Pai Nosso e fazer o Sinal da Cruz. Após 
a graça recebida, publicar a oração. O.M. 

ORAÇÃO À SANTA CLARA
AGRADEÇO AS GRAÇAS RECEBIDAS

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente 
tocado pela graça de JESUS. Agonizante, em sua última 
hora, que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que 
recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. 
Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa 
intersseção perante Deus, para que conceda viver e 
morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja conce-
dida a graça especial de (esclarecer a graça desejada). 
Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima Trindade. 
Prometer publicar a devoção.  M.H.S.

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente 
tocado pela graça de JESUS. Agonizante, em sua última 
hora, que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que 
recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. 
Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa 
intersseção perante Deus, para que conceda viver e 
morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja conce-
dida a graça especial de (esclarecer a graça desejada). 
Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima Trindade. 
Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS

CNPJ 62.754.007/0001-56
EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 31C 
E 33 DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE 
AMIGOS DA CIDADE VARGAS, FICAM OS 
SENHORES ASSOCIADOS PATRIMONIAIS 
TITULARES , QUITES COM SUAS MENSALI-
DADES, CONVOCADOS PARA A ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA 
DIA 27 DE SETEMBRO DE 2.015, EM SUA 
SEDE SOCIAL LOCALIZADA NA PRAÇA VIN-
TE DE SETEMBRO,  Nº 2, ÀS 10:00 HORAS, 
COM O NÚMERO REGIMENTAL EXIGIDO E, 
EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, 30 MINUTOS 
APÓS, COM QUALQUER NÚMERO, PARA 
DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO 
DIA: - ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATI-
VO BIÊNIO 2015/2017.

SÃO PAULO, 3  DE SETEMBRO DE 2015.
Marcio Cesar Rocha

Presidente da Diretoria

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum 
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, 
peça esta ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos ne-
gócios que demandam. Pronta solução e cuja invocação é tardia. 
Oração: Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda 
por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora 
de afl ição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, vós que 
sois o Santo dos afl itos, vós que sois o Santo dos desesperados, 
vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, ajuda-me, 
dai me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido. “Fazer 
o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja 
a minha família, atenda ao meu pedido com urgencia. Devolva a 
paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto 
da vidada e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. 
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  B.L.P.
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•TRÂNSITO

Avenida Paulista, Rua Ver-
gueiro, Domingos de Moraes, 
Sena Madureira...  A lista de 
vias na capital que tiveram 
não apenas a velocidade re-
duzida como implantação de 
novos radares não para de 
crescer. Na verdade, a CET 
já anunciou que até o fi m do 
ano o limite de 50km/h será 
padrão em todas as vias arte-
riais urbanas. E vários bairros 
inteiros serão transformados 
em “área 40”, onde o limite 
é , como sugere o nome, de 
40km/h, também com implan-
tação de radares.  Além de 
aumentar a lista, a CET anun-
ciou esta semana que agentes 
da empresa usaram radares 
móveis para multar também 
motocicletas, normalmente 
não flagradas pelos radares 
fi xos tradicionais. 

A partir da próxima quin-
ta, 9, terão também o limite 
reduzido as seguintes vias: Sa-
lim Farah Maluf, Rua das Jun-
tas Provisórias, Rua Malvina 
Ferrara Samarone e Avenida 
Presidente Tancredo Neves. 
Atualmente, a velocidade 
permitida nesses trajetos é de 
até 60 km/h. Essa implantação 
completa a regularização de 
velocidade no Mini Anel Viá-
rio, visto que a Avenida Pro-
fessor Luís Ignácio de Anhaia 
Melo teve a velocidade má-
xima reduzida para 50 km/h 
em 2014.

A medida está inserida no 
plano de redução de aciden-
tes viários do Programa de 
Proteção à Vida.

Serão instaladas faixas 

e painéis informativos para 
orientar os motoristas sobre 
as mudanças e utilizadas 136 
placas de sinalização vertical.

Área 40
A CET também avisou que 

não alterou o cronograma 
e continua implementando 
normalmente o processo de 
redução de velocidades. 

O programa “Área 40” 
(localidades onde o limite de 
40 km/h é implementado) 
alcançará os bairros de Santo 
Amaro, Vila Prudente, Campo 
Limpo, Rio Bonito e Parada 
Pinto, entre outros.  O crono-
grama prevê estas alterações 
apenas no ano de 2016.

Nas próximas semanas, 

haverá redução de velocida-
de máxima para 40 km/h na 
região central de São Miguel 
Paulista e na Bela Vista. A 
velocidade máxima já foi dimi-
nuída para 40 km/h nos bair-
ros de Santana, Lapa, Penha, 
Moema, Brás, Centro Velho e 
na região da Consolação.

A Engenharia de Campo da 
CET informou que vai acom-
panhar o desempenho da 
nova medida e intensifi car o 
monitoramento do trânsito 
nessas regiões.

 Em caso de dúvidas, ligue 
1188. Atendimento 24 horas 
para informações de trânsito, 
ocorrências, reclamações, 
remoções e sugestões.

Limite de velocidade será 
reduzido na Tancredo Neves

João Luiz/SECOM Desde 2011, um grupo de 
moradores da Vila Mariana 
e Vila Clementino sonhava 
transformar um terreno muni-
cipal vazio e abandonado em 
algo melhor para a comuni-
dade. Eles reivindicavam uma 
praça, que trouxesse mais 
verde e lazer.  

O sonho está prestes a se 
tornar realidade e isto graças 
à pressão popular. Mais do 
que isso: graças à partici-
pação popular. Foi através 
do Conselho Participativo 
Municipal que os moradores 
conseguiram incluir o projeto 
no orçamento e na agenda 
da Subprefeitura de Vila Ma-
riana. “Este ano finalmente 
vai ser inaugurada a nossa 
praça”, comemora o atual 
coordenador do Conselho 
Participativo de Vila Mariana, 
José Roosevelt Jr. 

Foi também o Conselho 
que organizou uma festa da 
Primavera na praça, em outu-
bro do ano passado. O mais 
interessante foi que os pró-
prios conselheiros mobiliza-
ram os comerciantes para que 
doassem a pintura dos muros 
e a construção do piso com 
cascalhos. 

A Subprefeitura Vila Ma-
riana disponibilizou máquinas 
para limpeza do terreno, os 
membros do conselho parti-
cipativo fi zeram o plantio de 
algumas árvores e a monta-
gem dos brinquedos.

Democrático e plural
Roosevelt Júnior pretende 

se candidatar novamente a 
uma vaga no Conselho - as 

próximas eleições acontecem 
em dezembro deste ano e as 
candidaturas devem ser apre-
sentadas somente até esta 
sexta-feira, 4 de setembro. 

Há diferentes vozes e dife-
rentes visões em cada conse-
lho. O segredo está em buscar 
o consenso.  “É um processo. 
Estamos ainda aprendendo 
a participar e será necessá-
rio evolur através de nossos 
erros e acertos”, avalia Roo-
sevelt.

Ele acredita que o próximo 
biênio pode ser ainda melhor 
para o Conselho do que esta 
primeira gestão que se en-
cerra no fi nal de 2015. “Com 
mais experiência, poderemos 
ir além, buscar mais empode-
ramento dentro da própria 
estrutura da Prefeitura, inde-
pendente do resultado das 
eleições no ano que vem”. 

Os conselheiros que se 
elegeram agora vão continuar 
atuando durante o próximo 
mandato na Prefeitura, Isto 
signifi ca que mesmo que Fer-
nando Haddad, o atual pre-
feito, não seja reeleito, eles 
continuarão atuar na próxima 
gestão. 

Roosevelt avalia que cada 
conselheiro passa a entender 
melhor, também, o funciona-
mento da máquina pública, as 
limitações dos orçamentos da 
Prefeitura. “O ideal seria tra-
zer mais gente, não só como 
candidato, mas para votar 
e eleger seu representante 
no Conselho Participativo”, 
sugere o conselheiro. 

Para ele, uma eleição mais 

disputada é interessante para 
chamar a atenção da popula-
ção. Só com pressão popular 
os Conselhos ganharão mais 
força e a cobrança precisa vir 
também de quem acompanha 
o trabalho dos conselheiros, 
na visão de Roosevelt. 

O aumento do poder e 
atuação dos conselhos po-
derá vir através da interlo-
cução com outros órgãos e 
conselhos que contam com 
participação popular, como 
o Conseg (conselhos comu-
nitários de segurança que 
existem em cada área de de-
legacia da cidade) e o CADES 
- Conselho Municipal do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

A novidade, este ano, é 
que os conselhos devem ser 
compostos por no mínimo 
50% de mulheres. Há um Con-
selho em cada subprefeitura 
e o número de integrantes 
é proporcional ao total de 
habitantes de cada região da 
cidade. 

Para votar nas eleições de 
dezembro, basta ser maior de 
idade, ter título de eleitor. As 
eleições são realizadas com 
apoio do Tribunal Regional 
Eleitoral e contam com urnas 
eletrônicas. 

Outras informações sobre 
o processo eleitoral podem 
ser obtidas em www.conse-
lhoparticipativo.prefeitura.
sp.gov.br. No total, seráo 1162 
conselheiros eleitos por toda 
a cidade. Na Vila Mariana, 
serão eleitos 36 integrantes 
para o Conselho Participativo.

Conselho Participativo é 
caminho para mudar a cidade

•COMUNIDADE
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