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Parque das Bicicletas está liberado

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

O Parque das Bicicletas 

se manteve em funciona-

mento durante as obras 

de expansão do metrô em 

Moema e na Vila Clemen-

tino. Mas, metade de sua 

área foi ocupada por um 

imenso canteiro de obras, 

para abertura de uma vala 

a céu aberto. No subter-

râneo, além dos túneis, 

foi construído um pátio 

de manobras dos trens. 

Agora, a área foi liberada 

sem grande alarde, sem 

reinauguração. O metrô 

havia prometido repor to-

dos os exemplares arbó-

reos, já que todos foram 

removidos em 2011, ano 

da interdição da área, além 

de trabalhar na revitaliza-

ção urbanística da área. 

Agora, todas as pistas fo-

ram liberadas. Página 5

ITAIPU BATERIAS
A BASE 

DE TROCA
38AH 

FIT/CITY
45 AH 50 AH

COROLLA/CIVIC
60 AH 70AH

MOURA 320,00 330,00 360,00 350,00 480,00
HELIAR 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
DELCO 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
CRAL 280,00 240,00 320,00 270,00 390,00
ELETRAN 260,00 230,00 280,00 240,00 330,00
EXCELL - 220,00 - 230,00 -

Rua Luis Góis, 623
V.Mariana próx. R. Afonso Celso 5062-1691 * 5061-3646
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Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: Mabe pintou 
Jabaquara da década de 1960

Já ouviu falar em sonho 
salgado? Bar tem porção 
disputando Comida di Buteco

Foto: Heloisa Ballerini/Secom

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219

15 ANOS DE CECI GRELHADOS!!!

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219

ESPETINHOS

VÁRIOS 

SABORES

SÓ R$ 6,OO/CADA

BIFE ANCHO E 

CHORIZO - DE 

R$ 85,90 POR

R$ 59,00
SERVE ATÉ 3 PESSOAS!

- OFERTAS -  
Informações exclusivas

Dicas de lazer 
e gastronomia 

Acompanhe o jornal 
SP Zona Sul também 

pelo Facebook

/jornalspzonasul

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

PORTE MÉDIO 
PRETA, COM MÁSCARA, 
PEITO, PATAS BEGES, 
RABO CURTO, 
ASSUSTADA
CEL: 9 8109-0941
E 9 7540-6754

DESAPARECIDA
CACHORRA NO 
BAIRRO JARDIM 
DA SAÚDE 
IMEDIAÇÕES 
R. FRANCISCO 
DIAS X 
AV. CURSINO

Como gerar menos 
lixo diariamente?

Todos os dias, cada 

paulistano gera, em mé-

dia, mais de um quilo de 

resíduos para envio aos 

aterros da cidade. Acon-

tece que os aterros têm 

capacidade limitada e, em 

breve, a cidade poderá ter 

que pagar para exportar 

seu lixo. Estima-se que 

um terço do lixo pode-

ria ser reciclado, mas e o 

restante? Além de reciclar 

mais, o paulistano também 

precisa reduzir a quanti-

dade de “lixo” doméstico 

produzido todos os dias. 

Nessa edição, as cinco me-

didas mais simples para 

diminuir o volume de lixo 

e  que poderia ter outra 

destinação final. Página 2



O s  aterros sanitários têm vida 
útil limitada. Especialistas 
chegam a considerar que, em 

breve, São Paulo e outras metrópoles 
talvez tenham que “exportar” o lixo 
gerado por seus cidadãos. E essa conta 
será paga pela Prefeitura, ou seja, por 
todos nós. Uma alternativa que precisa 
ser discutida urgentemente é a redução 
na geração de resíduos que vão parar 
nos aterros, prolongando sua existência.  

Há inúmeras maneiras de reduzir a 
quantidade de resíduos geradas por uma 
residência ou estabelecimento comercial. 
Mas, a primeira e principal atitude é 
prestar atenção no que temos colocado 
para fora de casa. Quantos sacos de lixo 
são colocados para fora em dias de coleta, 
tanto seletiva quanto tradicional? Essa 
tomada de consciência é o primeiro passo 
para a mudança de postura. A exemplo 
de outros países do mundo, o Brasil vem 
aumentando a quantidade de resíduos 
“per capita” gerados anualmente, que já 
ultrapassa um quilo por pessoa, por dia! 

Só na cidade de São Paulo,  que resul-
ta em 12.500 toneladas de lixo domiciliar 
enviadas diariamente aos aterros, por 
seus 12 milhões de habitantes. Aqui, 
listamos cinco medidas mais simples 
para reduzir a quantidade de lixo gerada 
diariamente por cada família. 

Evite embalagens 
O consumidor vai ao shopping e com-

pra um par de meias. Elas vêm em uma 
embalagem que, em geral, tem papel e 

plástico. E ainda leva esse produto em 
outra sacolinha, oferecida pela loja. Não 
seria melhor guardar diretamente esse par 
de meias na bolsa, junto à nota � scal? Ao 
comprar frios, frutas e legumes no super-
mercado, não é possível evitar a bandeja 
de isopor, material de difícil reciclagem? 

Alguns hábitos cotidianos precisam 
ser abandonados e, acredite, fará muita 
diferença. Repare na quantidade de 
embalagens que apenas vieram do su-
permercado ou loja para sua casa e foram 
diretamente para a reciclagem. Todas 
eram realmente necessárias? Muitos 
consumidores, atentos a esse excesso, têm 
inclusive optado pela compra de produtos 
a granel. Levam suas próprias sacolas e 
saquinhos plásticos ao comércio e feiras, 
recusam sacolinhas dispensáveis, não 
abusam das caixas de presentes. 

Descartáveis, como canudos, copinhos 
de plástico e guardanapos devem ser evi-
tados ao máximo, assim como aqueles sa-
ches individuais de temperos (mostarda, 
catchup etc) e cápsulas de café expresso. 
Dê preferência ao � ltro de água ou galões 
em vez de garrafas de água mineral.   

Programe o cardápio 
Cada colher de arroz pronto que 

acaba no lixo pode ser considerada 
um valor desperdiçado do orçamento 
familiar. Deixar frutas, verduras e le-
gumes estragando na geladeira é outra 
afronta à economia doméstica e ain-
da gera quantidade maior de resídu-
os em uma residência. Como evitar? 

O primeiro e mais simples passo 
é programar o cardápio da semana e, 
especialmente em se tratando de perecí-
veis, calcular quando cada um deles será 
consumido. Ir ao supermercado ou feira 
sabendo o que é necessário comprar e 
atendo-se à lista é uma atitude responsá-
vel econômica e ambientalmente. 

Outra dica para evitar o desperdício é 
recorrer ao freezer. Se a porção de arroz 
que restou é pequena, que tal congelar e, 
aos poucos, juntar com outras sobras? Há 
também técnicas para congelar legumes 
pré cozidos, que podem ser aproveitados 
em receitas futuras, evitando que se 
deteriorem.   Optar por sucos e outras 
bebidas naturais, além de mais saudável, 
evita o excesso de embalagens. O mesmo 
vale para refeições individuais prontas, 
vendidas em supermercados.

Faça doações
Está sobrando? Esquecido em um 

canto? Sem uso na prateleira, no armá-
rio, na gaveta? Doe. Vale para tudo.

Quem faz uma festa em casa e, no 
� nal, percebe que sobrou mais que sua 
capacidade de consumo pelos próximos 
dias pode distribuir os alimentos entre 
os convidados ou vizinhos. 

Tem um livro que leu há anos e está 
lá na estante, acumulando poeira sem 
nunca mais ter sido manuseado? Doe 
a um amigo ou biblioteca comunitária.

Entidades que fazem bazares com 
roupas, calçados, dvds, livros, cds, biju-
terias, eletrodomésticos e eletroeletrô-

nicos... Esses produtos serão comprados 
a preços módicos por quem não tem 
condições de comprar um novo e a verba 
resultante da doação ainda será impor-
tante para a manutenção do trabalho 
social realizado por aquela instituição.

Outra alternativa é aproveitar a inter-
net: há vários sites de classi� cados online 
e grupos em redes sociais em que é 
possível vender ou trocar seus produtos.

Itens sem uso mas que não podem ser 
reaproveitados, como um eletrodomés-
tico ou móvel quebrado, por exemplo, 
devem ser levados aos ecopontos da 
cidade. Assim, haverá destinação cor-
reta de cada componente do produto. 

Reaproveite 
Se a embalagem inevitavelmente veio 

com o produto, então, tente fazer novo 
uso dela. Um bom exemplo é o vidro. 
Quando o pote de geleia terminar, lave 
e guarde para guardar e congelar mo-
lhos, por exemplo. Uma garrafa de suco 
pode se transformar em garrafa para 
armazenar água e a de vinho pode até 
servir de vaso. Potes maiores podem se 
transformar em embalagens para arma-
zenar feijão, aveia, farinha...  O mesmo 
vale para potes de plástico: não só o 
tradicional pote de sorvete se transforma 
em recipiente para guardar um resto de 
comida, mas também o copo plástico 
de requeijão ou de margarina podem 
guardar pequenas quantidades. Dessa 
forma, ainda é possível evitar a compra 
de potes e mais potes de uso doméstico. 

Vale lembra que o plástico vem do pe-
tróleo e leva mais de um século para se 
desintegrar na natureza. 

Caixas, sacolas e papéis de presente 
igualmente não devem ter um único uso. 
Quando o uso da impressora for inevitá-
vel, tente aproveitar os dois lados da folha. 

Reaproveite latinhas como pequenos 
vasos para plantar temperos que perfu-
mam e enfeitam a casa e ainda podem ser 
usados nas receitas. 

Recicle
Consumiu apenas o necessário? 

Reduziu o uso de embalagens? Reapro-
veitou o que havia em casa? Eliminou o  
desperdício? Evitou ao máximo “jogar 
fora”? Então, está na hora de selecionar 
os recicláveis e colocar todos os ma-
teriais - latinhas de alumínio, papéis 
limpos, plásticos dos mais diversos tipos 
- em um único saco e disponibilizar para 
a coleta seletiva. Coloque na rua até duas 
horas antes de o caminhão passar.

A EcoUrbis Ambiental, concessioná-
ria que atende o Agrupamento Sudeste 
(zonas sul e leste), presta os serviços de 
coleta domiciliar regular e de material 
reciclável. Os dois tipos de coletas são  
realizados em dias diferentes e é também 
fundamental  que cada cidadão respeite 
os dias e horários em que cada um dos 
serviços é realizado.

Para saber quando a coleta seletiva 
passa em sua rua, ligue 156 (SAC/Prefei-
tura) ou con� ra em www.ecourbis.com.
br/ecoleta.aspx.

M E I O A M B I E N T E
Cinco maneiras de gerar menos lixo

PASSEIOSREUTILIZE

Já faz quase um mês que co-
meçou a campanha do Agasalho 
2018, do Fundo Social de Soli-
dariedade de São Paulo. Embora 
a arrecadação de doações ocorra 
ao longo do ano todo, o período 
de conscientização por meio da 
campanha é de dois meses e este 
ano conta com um apoio de peso: 
a Turma da Monica, de Mauricio 
de Souza, estimula a população 
a doar boas peças de roupa, em 
condições de uso. Cobertores 
também são aceitos.

Outra forma de contribuir é  
como um posto de arrecadação. 
O interessado deve preencher 
um formulário no site www.

campanhadoagasalho.sp.gov.br.
Após o cadastro, o material 

de divulgação (caixas e cartazes) 
deverá ser retirado no depósito 

do Fundo Social, localizado no 
Jaguaré, na zona oeste da capital. 
Para aqueles que desejam doar 
uma peça de roupa ou cobertor, 
o endereço dos locais de coleta 
estão disponíveis no mesmo site.

Na Vila Mariana, um posto 
de entrega é o Departamento de 
Estradas de Rodagem, na  Rua 
Joaquim Távora, 651. 

As peças arrecadadas são des-
tinadas para os municípios do Es-
tado e para as entidades sociais da 
capital cadastradas no Fundo So-
cial, além de hospitais e albergues, 
que se encarregam de distribuí-
-las Em 2017, foram arrecadadas 
mais de 9 milhões de peças..

Campanha do Agasalho já começou

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consci-
ência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação fi nal de resí duos. Esta pági-
na conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte 
e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 
das 32 Prefeituras Regionais, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educa-
ção ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br. amlurb

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Mirante 9 de julho: grátis e sem carro
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Divulgação/Governo do Estado
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Era uma área abandonada, 
esquecida, não frequentada. 
Mas, o Mirante 9 de julho foi re-
vitalizado e tornou-se um ponto 
de encontro cultural e de lazer, 
além de endereço de interesse 
turístico, por conta do visual 
que proporciona aos visitantes.  
Há bares e restaurantes servin-
do no local, mas a entrada no 
Mirante é gratuita. Também são 
gratuitos os eventos, como sho-
ws e o� cinas, que acontecem ali. 

No domingo, dia 22, por 
exemplo, a designer Luci Hi-
daka comanda um workshop 
sobre Upcycling para peças de 
roupas. O evento acontecerá 

das 15h às 18h e será para até 
no máximo dez pessoas, que 
deverão levar peças de roupa, 
preferencialmente calça jeans 
ou camisa em desuso, e ainda 
vestirem roupas confortáveis. As 

inscrições serão por ordem de 
chegada a partir das 14h. Fica na 
Rua Carlos Comenale, s/n, pró-
ximo à estação Trianon Masp da 
Linha 2 - Verde e abre de terça a 
domingo, das 10h às 22h. 
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NO PLANETA, NÃO EXISTE “JOGAR FORA”. SÓ OS PAULISTANOS 
PRODUZEM MAIS DE 12.500 TONELADAS DE LIXO TODOS OS 
DIAS, OU O EQUIVALENTE A MAIS DE UM QUILO POR PESSOA
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Jardim Oriental foi retratado
por Manabu Mabe em 1963

Quer ver imagens mais antigas do bairro?
Visite: historiadojabaquara.com.br*
* Site construído com pesquisa histórica do jornal SP Zona Sul e apoio da 
Escola Nossa Senhora das Graças, prestes a completar 60 anos no bairro

E dentro do atual e 
ofi cial distrito do Jaba-
quara, existem vários 
bairros. É um desafi o 
recuperar a história 
de cada um deles, mas 
um desafio que pro-
voca emoções, recor-
dações e descobertas 
interessantes. 

Alguém já chegou 
a se perguntar por 
que o bairro Jardim 
Oriental  leva esse 
nome? É o bairro que 
carrega histórias por 
ter sido sede da princi-
pal garagem da extin-
ta CMTC (Companhia 
Municipal de Trans-
portes Coletivos), a 
empresa de ônibus da 
capital. E também histórias 
tristes como o acidente com o 
Fokker 100 da TAM em 1996, 
que caiu em rua do bairro logo 
após decolar do Aeroporto de 
Congonhas. Mas, o fato é que 
investigações indicam que o 
bairro pode ter fi cado conhe-
cido por esse nome por conta 
da sede da Seicho No Ie, igreja 
oriental, construída na região 
na década de 1950. 

Foi também nessa época 
que saia de Lins - mesma cida-
de de origem dos precursores 
da Seicho No Ie no Brasil - o 
artista plástico Manabu Mabe, 
nascido no Japão e que dei-
xava o interior paulista para 
poder se dedicar à sua arte.

Não há certeza de que o 
nome do bairro tenha vindo 
dessa provável concentração 
da colônia japonesa, mas o fato 
é que o próprio Mabe morou ali 
desde a década de 1950 até seu 
falecimento, em 1997. 

E a casa dele, pertencente 
à família e ao Instituto Mabe 
até hoje, sempre teve um lindo 
e autêntico... jardim oriental. 
Com paisagismo típico japo-
nês, incluindo um lindo lago 
de carpas, o jardim de Mabe 
certamente inspirou muitas de 
suas pinturas, feitas no ateliê 
da casa. 

Mas não foi sempre assim. 

Paisagem do Jabaquara, 
Manabu Mabe, óled 

sobre tela, 1963

Quando o pintor che-
gou ao bairro, ele en-
controu muitas ruas 
de terra batida, muita 
simplicidade. Ele con-
tava que deixava um 
facão na soleira da 
porta de entrada. Por 
que? Para tirar o bar-
ro das solas das botas 
usadas para ir “até a 
cidade”, ou seja, para 
ir até a região central 
da capital. 

Em 1963, Mabe 
pintou a obra “Paisa-
gem do Jabaquara, 
um óleo sobre tela, 
de 45.50 cm x 38.00 
cm. A obra, hoje, faz 
parte da Coleção Gil-

berto Chateaubriand 
- MAM RJ, de acordo com a 
Enciclopédia Itaú Cultural de 
Arte e Cultura Brasileiras. 

“A arte tem o valor de re-
tratar momentos, sentimen-
tos, até expressar histórias 
por meio das cores intensida-
des e técnicas”, avalia Eliane 
Kattur Nieman Mello, diretora 
pedagógica da Escola Nossa 
Senhora das Graças, que este 
ano está celebrando 60 anos 
e está contribuindo para o res-
gate histórico de todo o Jaba-
quara. “Entender e desvendar 
a contribuição das diferentes 
colônias e culturas é fundamen-
tal nesse processo de reconsti-
tuição da trajetória da região”, 
conclui. 
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TERÇA A 
SEXTA, 

DAS 17H 
ÀS 20H

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
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R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

HAPPY HOUR

MÚSICA 
AO  VIVO

Sexta e 
Sábado,
a partir 
das 20h
POP, ROCK, 

BOSSA NOVA

R$ 5,90!!CHOPP BRAHMA 
(300ml)

PONTO DE ENCONTRO

Álbum da 
Copa 2018

VENHA TROCAR SUAS 

FIGURINHAS,  

DOMINGOS, A PARTIR 

DAS 16H

FAÇA NOVOS AMIGOS

NÃO HÁ CONSUMAÇÃO 

NOVA PORÇÃO

CAMARÕES GIGANTES!!!

Av. Jabaquara, 538.   F: 5581-8093 
Praça da Árvore         2578-2165

Desde 1969 respeitando seu paladar
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Concurso “Comida di Buteco” reúne petiscos originais
•CONSTRUÇÃO E REFORMA

Vai até 13 de maio o Con-
curso Comida di Buteco, que 
começou no último fim de 
semana. Os fãs de um bom 
petisco vão poder circular en-
tre os diversos bares que inte-
gram a disputa, experimentar 
os sabores, testar a originali-
dade das receitas e contribuir 
na escolha do melhor do ano. 
Só na Zona Sul da capital são 
16 competidores - a lista com-
pleta e cada um dos petiscos 
oferecidos pode ser checada 
no site www.comidadibuteco.
com.br. 

Entre eles, há várias pe-
didas bem inusitadas, para 
quem acha que curtir um pro-
grama legal pode ser conhe-
cer sabores bem diferentes. 
E todos têm valor máximo de 
R$ 25,90. 

Um bom exemplo é o “Pe-
lados em Santos”, petisco 

criado pelo Bar Di Primeira, 
na Rua Carneiro da Cunha, 
na Saúde. São cinco sonhos 
salgados,  recheados com 
creme de abóbora com carne 
seca desfi ada.

Fica na Rua Carneiro da 
Cunha, 585 - Saúde. Fone: 
2691-2479. Abre de segunda 
17h às 22h; Terça 17h às 23h; 

Quarta a Sexta - 17h à 0h; Sá-
bado - 13h00 à 0h

“Feijukinha”é o nome da 
porção com 6 pastelzinhos 
recheados, obivamente, de 
feijoada! A pedida do tradicio-
nal BarBirô acompanha molho 
de pimenta malagueta.

Fica na Rua Vergueiro, 
2040, no Paraíso. Telefone: 

5081-4040. Horário: Segunda 
a Sábado - 11h às 2h

Lá no Pier 1327, a criação 
é chamada de Almôngedas 
do Capitão. São almôndegas, 
mesmo, mas com um ingre-
diente mágico ... cascas de 
maltes de cevada. O Pier fi ca 
na  Rua Joaquim Távora, 1327 
- Vila Mariana. Fone: 5539-
6213 . Abre de Segunda a 
sexta 18h à 0h00; Sábado 12h 
às 0h00; domingos. 12h às 17h

Outro endereço que en-
trou na rota da criatividade 
foi a Rotisserie Nipon, com o 
petisco Asinha do porco.

São costelas suína assa-
das acompanhadas de molho 
barbecue, tulipas de frango 
temperadas com shoyu e gen-
gibre empanadas e Tulipas de 
frango também com tempero 
base de shoyu e gengibre 
assadas e acompanhadas de 
molhos especiais, mel/mostar-
da e tonkatsu.

Fica na Avenida do Café, 
600 - Vila Guarani. Telefone: 
5583-2163 . Abre de terça a 
sexta de 17h às 22h3;  Sábado 
de 12h às 19h.

Ainda na Zona Sul, está 
concorrendo o Bar do Celso 
com o petisco Dona Fritas 
e Seus 2 Filés. Bar do Pinu, 
com  Sanduiche de Carne 
Louca; Bar Flechas 400 com 
o Escondido no Palito; Bar 
Zur Alten Mühle com “Fleisch 
Zur”; Boteco do Murruga com 
o Filezinho do Léo (Murru-
guinha) na Cata Plana; Boti-
quinho Cozinha e Bar, com 
Croquete da Mãe Joana;  Casa 
Galliano, com o petisco Rumo 
ao Hepta; o Excelentíssimo 
Botequim; com Franguinho 
Burguês; Imai Izakaya  com 

Pastéis Feijukinha no BarBiro, da Vila Mariana
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Parque da Bicicleta já foi 
devolvido após obras do metrô

•SERVIÇO

•URBANISMO

7,4 MILHÕES DE PESSOAS 
TRANSPORTADAS TODOS 

OS DIAS NOS TRILHOS
DE SÃO PAULO

23
ESTAÇÕES
DE METRÔ
E CPTM

NOVAS

E M  O B R A S
D E  M E T R Ô
E C P T M

5
LINHAS

DE METRÔ

ATÉ O FIM
DO ANO, SERÃO
MAIS DE

NOVA
LINHA
13-JADE

A CAPITAL

DA CPTM

LIGA
AO AEROPORTO
INTERNACIONAL
DE GUARULHOS

É com trabalho que a gente chega lá.

Milhões de pessoas utilizam o sistema paulista de transporte sobre trilhos 
todos os dias. Para continuar atendendo a essa crescente demanda,  

o Governo do Estado de São Paulo segue trabalhando na modernização, 
ampliação e integração do Metrô e da CPTM.

Jabaquara terá mediação gratuita de confl itos

Sem alarde, nem reinau-
guração, foi devolvida pelo 
Metrô a área total do Parque 
das Bicicletas à comunidade. 

Desde setembro de 2011, 
mais da metade da área verde 
e das pistas estava interditada 
para as obras de expansão 
da Linha 5 - Lilás do metrô. 
Sob o parque, foi construída 
um pátio de estacionamento 
e manobras dos trens. A ex-
pectativa inicial era de que 
as obras ali estivessem con-
cluídas em 2015, mas vários 
atrasos se sucederam.

Durante os trabalhos de 
expansão da linha, a área foi 
interditada, as árvores remo-
vidas e uma grande vala a céu 
aberto foi feita e cercada por 
tapumes. 

O Parque fi ca entre as es-
tações Moema - já inaugurada 
e atualmente em operação 
assistida (sem cobrança de 
entrada e com horário limi-
tado) e AACD Servidor, que 
externamente parece estar 
pronta e já deveria estar em 
funcionamento, mas por en-
quanto não há aviso oficial 
sobre sua abertura. 

A expectativa é de que as 
inaugurações das próximas 
estações da linha 5 (incluindo 
Hospital São Paulo, Santa 
Cruz e Chácara Klabin) ocor-
ram ainda este semestre. Só 
a estação Campo Belo deve 
fi car para o fi nal de 2018 - se 
não houver outros atrasos de 
cronograma.

Localizado na Alameda 
Iraé, 35, zona sul, a área fi ca 
no cruzamento das avenidas 
Indianópolis e Ibirapuera, na 
divisa entre Vila Clementino 
e Moema. 

Os dois túneis construídos 
a partir do Parque fi caram ad-
jacentes à avenida Ibirapuera 
e foram construídos a partir 
de uma grande vala retangu-
lar com 80m de comprimento, 
40m de largura e 26m de altu-
ra, pelo método VCA (vala a 
céu aberto).

Logo após o estaciona-
mento de trens, o traçado da 
obra da Linha 5 prossegue 
em curva à direita, passando 
em túnel próximo ao pavilhão 
poliesportivo e seguindo a di-
retriz da rua Pedro de Toledo 
em direção às estações Santa 
Cruz (Linha 1-Azul) e Chácara 
Klabin (Linha 2-Verde).

Parque
O Parque das Bicicletas 

ocupa área pertencente à 
Prefeitura, que inclui também 
o Centro Olímpico de Treina-
mento e Pesquisa (COTP), O 
CE Mané Garrincha, CECCO 
Ibirapuera e a Secretaria de 
Esportes. A área, aliás, é ge-
renciada pela Secretaria de 
Esportes que não soube in-
formar quantas árvores foram 

removidas e nem se o total 
delas já foi replantado. 

O metrô havia prometido 
o replantio, além de projetos 
de urbanização e paisagismo 
específi cos para a região do 
parque e adjacências. O entor-
no da nova estação já conta 
com algumas árvores novas e 
canteiros e o parque, embora 
não tenham sido divulgados 
números ofi ciais, também. 

Além de área verde que 
conta com bancos e mesas, 
o Parque das Bicicletas tem  
destinada à circulação de bi-
cicletas, skates e patins e 
brinquedos de playground.

Inaugurado em agosto 
de 2000, o parque tem tam-
bém academia ao ar livre e 
permaneceu aberto durante 
as obras, sempre das 6h às 
22h, ainda que ocupando área 
menor.

Localizado na Alameda 
Iraé, 35, zona sul, a área fi ca 
no cruzamento das avenidas 
Indianópolis e Ibirapuera, na 
divisa entre Vila Clementino 
e Moema. 

Sabe aqueles confl itos de 
vizinhos? Quem é  o responsá-
vel pela manutenção e pintura 
do muro? E quando o barulho 
do andar de cima incomoda? 

Há também conflitos de 
família, discussões fi nanceiras  
entre parentes, reclamações 
de prestadores de serviços... 
Muita coisa que, em vez de 
parar na Justiça e se esten-
der por um longo processo, 
pode ser resolvido em uma 
Mediação de Conflitos, com 
resultados que resultam em 
acordos ofi ciais. 

Neste sábado, em parceria 
com o Centro Judiciário de So-

lução de Confl itos e Cidadania 
(Cejusc) que atende a região 
do Jabaquara, a Prefeitura 
Regional vai promover um 
encontro para mediação de 
confl itos locais. 

O foco dessa vez serão as 
questões familiares:  divórcio, 
conversão de separação em 
divórcio, reconhecimento 
espontâneo de paternidade, 
definição de pensão alimen-
tícia, defi nição de guardas e 
visitas, questões envolvendo 
estatuto do idoso.

Para outros casos que 
podem ser mediados pelo 
Cejusc, haverá gendamento. 
Vale destacar que o trabalho 
do Centro de Solução de Con-
flitos não faz intermediação 
de casos criminais ou traba-
lhista. 

A equipe do Cejusc vai 
atender e orientar a popula-
ção logo pela manhã: das 8h 
às 13h na sede da regional 
localizada na Avenida Enge-
nheiro de Armando Arruda 
Pereira, 2314.  

A iniciativa 
garante a pes-
soas físicas a 
chance de re-
gularizar situa-
ções de forma 
rápida e sem 
desgaste judi-
cial.

O concilia-
dor atua ana-
lisando a controvérsia em 
conjunto com as partes, refl e-
tindo sobre soluções, incen-
tivando o acordo, intervindo 
nos confl itos. Há um objetivo 
claro e pré-estabelecido: che-
gar a um acordo, por meio de 
concessões.  As conciliações 
têm caráter judicial e serão 
homologadas pelo juiz.

“Queremos que todos 
possam ter seus conflitos 
solucionados com agilidade 
e presteza, e para que isso 
seja possível, pontuamos a 
importância de buscar uma 
solução amigável por meio da 
Conciliação”, ressalta a Prefei-
ta Regional Fátima Marques.

Para receber o atendi-
mento a pessoa precisa estar 
com os seguintes documen-
tos: documento de identi-
ficação com foto, certidão 
de casamento, certidão de 
nascimento ou  RG de me-
nores de idade, averbação 
da separação (nos casos de 
conversão da separação em 
divórcio).

As senhas serão distribu-
ídas a partir das 7h30, de-
vendo comparecer todas as 
partes envolvidas. exceto se 
desejar convidar a outra par-
te para a tentativa de acordo 
em outra data, no Cejusc do 
Jabaquara.

¤ ELETRODOMÉSTICOS ¤ MÓVEIS
¤ ROUPAS ¤ BRINQUEDOS
¤ BIJUTERIAS ¤ LIVROS

BAZAR  PERMANENTE

ALAMEDA  IRAÉ, 47 - TEL.: 5051-2899

FUNCIONA
DE 2ª Á 6ª FEIRA 

DAS 12H00  ÀS 17H00
www.lalec.com.br

E MUITO 

MAIS!!!
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Saúde e Estética

Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

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

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:
www.cuidadoresdavida.com.br

4113-1838
9.9543-4748

CUIDADORES
DE IDOSOS

Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados
para atendimento ao
idoso, em domicílio

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repouso

Odontologia

Ofertas - Dicas de lazer e gastronomia - Informação
Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/

• TRÂNSITO

CET altera mão de via 
no Jardim da Saúde

A Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET) vai im-
plantar mão única de direção 
na Rua João de Santa Maria, 
no sentido da Rua Ribeiro 
Lacerda para Rua Nossa Se-
nhora da Saúde, no Jardim da 
Saúde, a partirdo sábado (21). 
Segundo a CET, a medida visa 
a melhorar as condições de 
segurança e fl uidez no trân-
sito local. 

Como alternativa, os veícu-
los que circulavam no sentido 
da Rua Ribeiro de Lacerda 
poderão seguir pela Rua Di-
vinópolis. Haverá equipes da 
CET no local, monitorando o 
trânsito.

Vila Guarani
A CET também alterou 

mão de trânsito de outra via 
na região no sábado passado, 
14.  Foi implantada mão única 
de direção na Rua Domiciano 
Leite Ribeiro, no sentido da 
Rua Ocarina para o Viaduto 
Matheus Torloni, Região do 
Jabaquara.

Até então, a via tinha mão 
dupla de direção. Como al-

ternativa, os veículos que 
circulavam no sentido da Rua 
Ocarina poderão seguir pela 
Rua Leucina.

Chácara Santo Antonio
Outra via da Zona Sul da 

capital que terá circulação 
alterada será a Rua Antônio 
das Chagas, no trecho entre 
a Avenida Santo Amaro e a 
Rua Francisco de Morais, na 
Chácara Santo Antônio.  partir 
de sábado (21). Novamente, a 
CET credita a medida à neces-
sidade de melhorar as condi-
ções de segurança e fluidez 
no trânsito local.

Os veículos provenientes 
da Avenida Santo Amaro com 
destino ao bairro Chácara 
Santo Antônio poderão entrar 
à direita na Rua Antônio das 
Chagas, no sentido Avenida 
Cecilia Lottenberg.

A engenharia de campo da 
CET vai acompanhar as alte-
rações e orientar motoristas 
e usuários sobre a mudança. 
Em caso de dúvidas, reclama-
ções e sugestões, fale com a 
CET – Ligue 1188. Atende 24 

Psicologia

Verônica Eunice de Palma Bleinroth
Psicóloga pós-graduada em 
Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)
➢ Atendimento Psicológico com 
crianças, adolescentes e adultos
➢ Avaliação Neuropsicológica

Rua França Pinto, 1062 - sl 01 - Vila Mariana 
Fones: 2649-7655 * 2667-7655
    9 7630-8993     /VeronicaBleinrothPsicologa/

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEp-04047-002
pABX 5072-2020
CNpJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

Distribuído gratuitamente
às sextas feiras em dezenas de
bairros dos distritos oficiais de
Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,
Cursino e Ipiranga.

O jornal S. paulo Zona Sul não admite 
a publicação total ou parcial de suas 
matérias, para qualquer fim, sem prévia 
autorização documentada.

Impressão Gráfica OESp

As matérias assinadas e / ou em quadro 
caracterizam artigos ou publicidade, 
e não necessariamente expressam a 
opnião deste jornal

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

S.PAULO ZONA SUL

Mensalidade
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

R. Coronel Lisboa, 697 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br
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Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino
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www.conquistaimoveis.net.br
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9.5766-7772

CR
EC

I-2
39

25
-J

www.conquistaimoveis.net.br
VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

V. CLEMENTINO
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado, ao 

lado da Pça Sta Rita, gar coberta. 
Próximo ao metrô. Único.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 650 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

rua arborizada, gar coberta, próx 
a bancos, mercado e padaria.

V. GUMERCINDO
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$ 705 MIL
Exc oferta, ótima localização,

82m² áú, andar alto,
living c/ terraço, lazer total.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

R$ 900 MIL
Living 3 ambs, 3 amplos dts, 

edícula, 4 vgs, quintal, jardim, 
entrada lateral.

MOEMA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.198 MIL
 Exc apto, 112m² áú, living amplo 

c/ varanda, repleto arms, lazer 
completo, fora de rota.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.220 MIL
Exc negócio, andar alto, 108m² áú, 

liv 2 ambs, terr, rico arms. Próx 
Metrô Santa Cruz.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.320 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

PÇA. ÁRVORE
APTO   3 DTS  STE  2 GRS

R$ 4.000,00
Exc apto, novo, lazer completo, semi 
mobiliado, repleto de  armários, 

varanda. Ao lado do Metrô.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

CONSOLAÇÃO
APTO  STE  GAR

R$ 2.000,00
Ótimo apto, ste, sl ampla,

coz americana. Lazer com pisc, 
churrasq e academia.

VERGUEIRO
SALA COMERCIAL 30,25M²  GAR

R$ 2.300,00
No primeiro ano, aproveite o 

bônus de R$ 500,00 sobre o valor 
acima e aumente o capital

de giro de sua empresa

V. MARIANA
SALA COMERCIAL

R$ 2.500,00
Exc localização, 90m²,
toda infra estrutura.

Fácil acesso ao Metrô Ana Rosa.

V. MARIANA
SOBRADO COMERCIAL

R$ 7.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas, 

3 banheiros, 2 vagas, edícula. 
Próximo ao metrô Ana Rosa.

V. CLEMENTINO 
SOBRADO COMERCIAL

R$ 9.000,00
Ótimo sobrado, exc localiz, 9 salas, 

4 banheiros, 6 vagas.
Vale a pena conhecer!

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 519 MIL
Oportunidade, ótimo apto, living 
c/ terraço, 2 ambs, repl de arms, 

andar alto, lazer.

JABAQUARA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.350,00
Ótimo apartamento, fácil acesso ao 

metrô, cozinha com arms,
condomínio baixo.

V. MARIANA
COBERTURA  3 DTS  2 STES

2 GRS - R$ 955 MIL
Exc oferta, mobiliado, ótima

 localização, 600m do 
Metrô Imigrantes.

V. GUARANI
APTO  3 DTS  2 GRS

R$ 429 MIL
Exc negócio, único, liv c/ varanda, 

2 vgs fixas paralelas. Ótima
localiz, próx Metrô Jabaquara

CHÁCARA INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 685 MIL
Exc apto, liv com terraço,
dts e coz repleto arms,

ótima localiz, andar alto.

MIRANDÓPOLIS
CASA ASSOBRADADA

R$ 749 MIL
Exc oferta, 3 dorms, salão,160m²ac, 
7x 25, 3 vagas. Reformada, pode 

ser escritório ou residencial.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  GAR

R$ 1.800,00
Ótimo apto, living amplo,

bem localizado,
Próximo ao metrô.

SAÚDE
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 440 MIL
Exc negócio, living 2 ambientes, 

terraço, repl arms,. Próx.
Metrô Praça da Árvore.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 539 MIL
Exc oferta, ótima localiz, living c/ 
terraço gourmet, repl de arms, 

cozinha americana.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 698 MIL
Ótimo apto, 96m² áú,

oportunidade, liv amplo c/ terraço, 
arms. Ao lado do Metrô Saúde.

PRAÇA DA ÁRVORE
SOBRADO  3 STES  4 GRS

R$ 1.370 MIL
Lindo sobrado, novo, 5x30,

3 suítes, 4 vagas, quintal amplo, 
coz repl arms.

PARAÍSO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 748 MIL
Exc apto, 96m² áú, repleto

armários, ótima localiz.
Próx ao Metrô Paraíso.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  GAR

R$ 779 MIL
Excelente sobrado, ótima

localização, rua plana, 4x30, 
quintal com edícula.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 885 MIL
Exc negócio, 100m² áú, living p/ 
2 ambs, lavabo, terraço, ótima 

localização, lazer completo. Único.

SAÚDE
APTO   2 DTS  STE  GAR

R$ 2.000,00
Lindo apto, semi-mobiliado,

sala 2 ambs com sacada.
Próximo ao Metrô Saúde.

V. CLEMENTINO
APTO   3 DTS  GAR

R$ 2.200,00
Ótimo apto, living amplo,

2 ambientes, bem localizado, 
repleto de armários.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.800,00
Exc apto, ótima localiz,
cond baixo. Próximo ao
Parque do Ibirapuera.

V. CLEMENTINO
CASA TÉRREA  SL  GAR

R$ 1.800,00
Ótima casa térrea,

para fins comerciais.
Bem localizada.

V. MARIANA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 2.100,00
Ótimo apto, boa localização. 

Próximo ao Metrô
e Shopping Santa Cruz.

SAÚDE
APTO  1 DORM  GAR

R$ 325 MIL
Excelente negócio, apto

situado ao lado do Metrô Saúde, 
repleto de armários.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 495 MIL
Exc apto, andar alto, vista panor, 
ótima localiz, próx Metrô Santa 

Cruz. Cond baixo.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 780 MIL
Excelente sobrado, ótima
localização, rua tranqüila,

repleto de armários.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  3 GRS

R$ 875 MIL
Ótimo apto, excelente estado

de conserv, bem local,
gar c/ depósito, lazer.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.050 MIL
Ao lado do metrô,

andar alto, terraço,
repleto de armários, lazer.

V. MARIANA
APTO  4 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.060 MIL
Exc apto, reformado, 155m² áú. 
Próx ao Metrô Chác. Klabin e V. 
Mariana, repleto de armários.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.120 MIL
Exc apto, seminovo, 115m² áú, var 
gourmet, LAZER COMPL, ÓTIMA LOCAL, 

PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS 2 STES 3 GRS

R$ 1.485 MIL
Exc sobrado, 7,5x27,

ótimo local, liv. 3 ambs,
closet, edícula, quintal.

PLANALTO PTA
SOBRADO

R$ 1.190 MIL
Lindo sobrado, semi novo, acab.1ª, 
liv 2 ambs, 3dts, sts, c/closet, coz. 

plan, 4 vgs cob c/depósito.

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 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

APTO
V. BRASILINA
R$ 298 MIL

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

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
condomínio R$ 500,00, lazer 

completo - REF.: 16.155

SOBRADO COND. FECHADO 
BQ. DA SAÚDE
R$ 430 MIL

Ótimo condomínio, c/ 2 
dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 2 carros,
área útil de 73 m² - 

REF.: 15.544

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 324 MIL
Excelente localização da

R. Vergueiro, a 850 mts. do 
Metrô Alto do Ipiranga, vago,
c/ 2 dormitórios, living, sl. 
jantar, cozinha, lavanderia,

local p/ 1 carro - REF.: 16.403

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Terreno 6 x 34,50mts., 

construção de 220 m², c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa / cozinha, quintal 

c/ churrasq., edícula c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.479

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 795 MIL
Ótima localização da Rua 
Ramalho Ortigão, terreno 
medindo 5 x 49,40 mts., 

totalizando 247 m², com frente 
para duas ruas, ótimo diversas 

finalidades -REF.: 16.459

APTO
JD. V. MARIANA

R$ 1.290 MIL
Excelente área útil de 174 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte máster 
c/ closet, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., gar. p/ 3 

carros, estuda imóvel menor 
valor - REF.: 15.746

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.750 MIL

Impecável, toda reformada, 
excelente localização, terreno 
335m², construção 258m², c/ 

4 suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha planej., dep. p/ 
empreg., quintal, garagem p/ 4 

carros - REF.: 16.471

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 565 MIL
Vago, excelente rua do bairro,
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living, lavabo, cozinha
c/ armários, fogão e mesa 
embutidas, quintal, dep.

p/ empreg., gar. p/ 2 carros.
REF.: 15.864

SOBRADO
V. CLEMENTINO

R$ 640 MIL
Excelente localização da Rua 

Cel. Lisboa, ótimo p/ fins 
comerciais, vago, c/ 3 dorm., 
wc social, sala, lavabo, copa, 
cozinha, qto. p/ emp, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16.111

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte c/ 
hidro, wc social, liv. p/ 2 amb., 

coz. c/ AE, lavand, dep. p/ 
empr., gar. p/ 2 carros, terreno 
5,50 x 20 mts., construção de 

170 m² - REF.: 16.358

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
 Prédio de 10 anos, ótimo 
acabto, AU = 90 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb. c/ sacada gourmet 
envidraçada, coz. planej., 

lavand. c/ AE, garagem p/ 2 
carros - REF.: 16.550

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 730 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 
c/ churrasq. e forno pizza, gar.p/ 

2 carros - REF.: 15.173

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 800 MIL
Terreno 8 x 30mts., constr. 

180m², c/ 2 dorm., wc social, 
living, sl. jantar, coz. c/ AE, 

edícula c/ 1 dorm., sala, coz., 
wc, amplo quintal c/ churrasq., 
e mais um qto. c/ wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.578

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 290 MIL
Ótima oferta, abaixo da ava-
liação, ótimo local da R. D. 

Bernardo Nogueira, vago, c/ 3 
dormitórios, wc social, living 

p/ 2 ambientes, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.432

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Terreno 5,20 x 21 mts., 

construção de 136 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb., ampla cozinha 
planejada, lavanderia, quarto e 

wc p/ empregada, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.873

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto 
padrão, terreno 10 x 30 mts., 

constr. 225 m², c/ 3 suítes, liv. 
p/ 3 amb., lavabo, escritório, 

coz. conjugada c/ espaço 
gourmet, quintal gramado, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 15.555

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 440 MIL
Ótima localização da Rua 

Jussara, c/ 4 dorm. (sendo 3 
dorm. na parte de baixo e um 

dorm. na parte de cima c/ peq., 
sala intima), wc social, living, 

coz, lavanderia, wc p/ empreg., 
gar. p/ 1 carro - REF.: 16.344

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 660 MIL
 Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
dep. p/ empreg., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 vaga, 

na região - REF.: 16.446

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 765 MIL
Ótima localização do bairro, 
construção de 200m², c/ 3 

dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
terraço social c/ churrasq., 

lavabo, cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros - 

REF.: 16.366

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

Excelente infraestrutura
c/ estacionamento, teatro,
sl. ginástica, lanchonete, 

restaurante, portaria 24 hs., 
c/ AU = 34m² e garagem

p/ 2 carros - REF.: 15.612

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Vago, impecável, todo refor-
mado, excelente localização 

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

REF.: 15.545 

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo 

acabto., c/ 3 suítes, living p/ 
2 amb., jd. inverno, lavabo, 

cozinha, qto. p/ despejo, gar. 
subsolo p/ 4 carros, fundos c/ 
acesso para outra rua c/ mais 
uma garagem - REF.: 15.521

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim de 
Almeida, área útil de 74 m², c/ 
2 dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha c/ AE, quarto 
e wc p/ empregada, garagem p/ 

1 carro - REF.: 15.774

APTO. NOVO
JD. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Prédio novo, ampla sacada 
gourmet, c/ 3 dormitórios, 
suíte, wc social, living p/ 2 

ambientes, cozinha, lavande-
ria, garagem p/ 2 carros, lazer 
completo, área útil de 73m² 

- REF.: 16.450

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 

plano, medindo aprox. 10 x 35 
mts, com casa antiga de

220 m² de construção, ótimo 
para reforma ou construção - 

REF.: 15.067

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
- Excelente localização,
 c/ 3 dorm., 2 suítes, wc 

social, living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
estuda propostas.

REF.: 15.058

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Ótimo local da rua André 

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

AE, lavanderia, wc p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro, lazer - 

REF.: 15.207

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local,

3 dormitórios, terraço,
wc social, sala, sl. de jantar, 

cozinha, lavanderia,
wc p/ empregada, qto.

despejo, garagem p/ 1 carro.
REF.: 16.239

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótima localização do 

bairro, vago, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, sala, cozinha 
c/ AE, quarto e wc p/ empre-
gada, quintal, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.063

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
3 dorm. c/ AE, wc social, li-

ving p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
planej., lavanderia c/ AE, wc 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 

estuda permuta c/ apto.
menor valor na região.

REF.: 16.357

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 
comerciais, esquina, entrada 
p/ 2 ruas, vago, c/ 2 dormitó-
rios, wc social, living, cozinha, 

lavanderia, amplo quintal 
coberto, garagem p/ 3 carros - 

REF.: 15.818

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, área útil de 88 m², im-

pecável, todo reformado, c/ 3 
dorm. c/ AE, wc social, living 

p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.986

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 220 m², construção 
300 m², c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 
4 carros, ótimo local da Rua 

Juvenal Galeno - REF.: 16.485

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

Terreno 187 m², construção
de 200 m², c/ 4 dorm., 2 

suítes, closet, living p/ 3 amb., 
terraço, lavabo, coz. c/ AE, 
despensa, dep. p/ empreg., 

gar. p/ 4 carros -
REF.: 16.382

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 390 MIL
Ótimo local da R: Angaturama, 

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

lavanderia, garagem
p/ 1 carro, prédio c/ lazer.

REF.: 16.387

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 410 MIL
Vago, c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 ambien-
tes c/ sacada, sanka, cozinha 
planejada, wc p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros, lazer 
completo, ótima oferta.

REF.: 16.383

APTO
CHÁC. INGLESA

R$ 420 MIL
A 900 mts. do Metrô Pça. 

da Árvore, área útil de 70m², 
condomínio R$ 395,00, c/ 2 
dormitórios, wc sovial, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro.

REF,: 16.681

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 495 MIL
Ótima localização, travessa
da rua Tiquatira, vago, c/

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

proposta - REF.: 15.601

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

Ótimo p/ renda ou duas famí-
lias, água e luz independentes, 
sendo uma c/ 2 dorm., sala p/ 
2 amb.,wc social, coz., lavand., 

gar.p/ 2 carros, e nos fundos 
outra casa c/ 1 dorm., coz., wc 

e lavand. - REF.: 15.913

(2) CASAS
V. GUARANI
R$ 650 MIL

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

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

nos mais uma casa c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc, ótimo p/ renda 
ou 2 famílias - REF.: 16.092

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

3 dormitórios, sendo 3 suítes, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, lavanderia, dependências 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros- REF.: 16.242

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do bairro, 
terreno 182 m², construção 250 
m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, 
coz. c/ AE, qto. despejo, amplo 

terraço coberto c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 16.256

TÉRREA
V. MARIANA
R$ 680 MIL

Próximo a R. Jorge Tibiriçá, 
terreno 311m², constr. 150m², 

c/ 3 dormitórios, wc social, 
living, sl. jantar, lavabo, coz., 
lavand., qto. despejo, amplo 
quintal ajardinado, gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.557

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

cômodos c/ ar condicionado, 
c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 

living, lavabo, sl. Jantar, coz. 
c/ AE, despensa, amplo sóton 
p/ escritório c/ wc, garagem p/ 

2 carros - REF.: 16.413

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 

Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 amb., lava-
bo, coz. c/ AE, fogão e forno 

emb., quintal c/ chur, garagem 
p/ 2 carros - REF.: 15.129

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 960 MIL
Seminovo, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 3 

carros, área gourmet, estuda 
permuta c/ apto. menor valor 

na região - REF.: 16.212

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

Estilo assobradada, c/ 3 
dorm., 2 stes., wc social, 

liivng p/ 3 amb., jd. inverno, 
copa c/ AE, coz. planej., escri-
tório, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churr, gar. tipo sl. de festa 
p/ 6 carros - REF.: 16.426

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE

1.170 MIL
Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 

c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lav, coz. planej., escritório, 

área gourmet c/ chur . e forno 
á lenha, piscina, saúde, gar. p/ 

3 carros - REF.: 15.963

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

Impecável, estilo colonial, 
terreno 180 m², AC =  250m², 
c/ 3 dorm., suíte, escritório, wc 
social, living, sl. jantar, sala TV 
ou um 4º dorm., lavabo, coz. c/ 
AE, quintal c/ churrasq., gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.591

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.350 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
living p/ 3 amb., ampla sala TV 
(ou 4º dorm.), lav, ampla coz. 
c/ AE, amplo qtal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

R$ 1.280 MIL
Ótima localização, reformado, 
impecável, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., linda churrasq. 
Coberta c/ forno p/ pizza, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.634
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“SEDE PRÓPRIA”

ExcElEntE APtO 
PAUlIStA R$ 690 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

BElA cASA téRREA
R$ 570 mIl

mEtRÔ JABAQUARA
Bairro residencial, casa aconche-
gante, 2 dorms, banh, sala, coz, 
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas 
e jardim. Muito bem localizado! 

Fácil acesso!  REF. 61-3065

lIndO APtO  R$ 360 mIl 
REFORmAdO  

Todo reformado, à 5 min. 
Do Metrô, 2 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, 

cozinha com armários, 60 m2 
úteis e vaga livre, Visite hoje!  

REF.: 04-3229

cASA téRREA PRóx. 
mEtRÔ cOncEIçãO/ 

JABAQUARA - R$ 800 mIl
3 dormitórios, sala, coz, banh, 
qtal, 5 vagas de carro, ótimo  
terreno de 10x30. Nos fundos 
sobrado de 2 dorm., fachada 

com jardim. Ref  83-3071

TERRENO c/cASA TÉRREA 
R$ 750 mIl   

Òtimo terreno 10 x 50, plano, 
com casa térrea antiga  com 
3 dormitórios sala, cozinha , 
quintal, edícula, varias vagas 
de garagem, oportunidade de 
investimento!.  REF:02-3397.

cASA téRREA
V. GUARAnI  R$ 420 mIl
2 dormitórios, sala, cozinha, 

lavanderia  e 3 vagas de gara-
gem. Ótimo terreno muito bem 
localizado, oportunidade para 
investimento. REF.: 02-2963

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 550 MIL

3 dorms, suíte, arms, 2 salas 
modernas, terraço fechado 

em vidro, acabto. refinado, lav, 
qtal, area verde nos fundos, 
coz. planejada, dep. emp. e
2 vagas gar.  REF  03-3448

cASA TÉRREA
Jd. PRUdêncIA

R$ 450 mIl
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

automóveis em um terreno de 
5x30. Ref 06-5000

EXcELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mIl

3 suítes,sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 

escritório, lav, qtal c/ churr, 200 
m2 de AU,2 vgs de automóvel, 
belíssimo acabamento em rua 

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 mIl

03 dormitórios, suíte, todos 
com Armários,sala c/ sacada 
com vista para o Parque do 
Estado, cozinha planejada, 

todo REFORMADO, vaga de 
gar. e lazer.  REF.: 01-3175

SOBRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRÔ cOncEIçãO

R$ 450 mIl 
EXCELENTE NEGÓCIO !

 Próx. À Acad. Classe A c/ 2 ótimos 
dorms com arms, sala coz. ampla, 
2 banh, quarto de emp. vagas de 
gar. cobertas, ótima localização. 

REF.: 06-3493

ExcElEntE APtO
BOcA mEtRÔ 

cOncEIçãO  R$ 360 mIl 
Ao lado Metrô, 2 dorms, sala 

2 ambientes, cozinha , banhei-
ros e garagem. Oportunidade, 
tudo próximo  comércio local 

tem tudo .  REF.: 07-3520  

APtO mEtRÔ 
JABAQUARA  R$ 685 mIl
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha 
com Arms, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

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

lIndO APtO REFORmAdO 
AO lAdO mEtRÔ

R$ 600 mIl
Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha, lavand, 
banheiros,  vaga de gar. e lazer. 
Preço de ocasião. Ref .:09-3556

cASA téRREA – cIdAdE 
VARGAS R$ 830 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.: 09-3038

cASA téRREA POR
R$ 375 mIl V. GUARAnI

2 casas térreas gêmeas, valor p/ 
cada unidade, com dois dormitórios, 
sala, coz, banh, lavand, jardim e 
qtal, c/ possibilidade p/ mais uma 
moradia, próx. metrô e comércio lo-
cal.  Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

APtO mEtRÔ
Só  R$ 350 mIl

Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambien-

tes com sacada, cozinha, 
lavanderia , banheiros,  vaga 
de garagem e lazer. Preço
de ocasião. Ref .:07-3525

APTO - 10 mInUtOS A Pé 
dO mEtRÔ - R$ 360 mIl

3 dormitórios, suíte, sala 2 
ambs, cozinha com armários, 
condomínio baixo, vaga de 
garagem, playground, salão 

de festas.  REF.: 72-3066

ótImO SOBRAdO
VIlA GUARAnI

R$ 500 mIl - mEtRÔ
Bem próx. Metrô. Toda 

reformada inclusive hidraulica 
e eletrica  c/ 3 dorms , arms, 
sala, coz, 2 banh. e vaga de 

gar.  REF.: 83-3303

PtO PAUlIStA/ ExcEl. 
cASA téRREA 

Terreno de 750 m2, casa c/ 3 
dormitórios , sala , copa, coz, 
lavand, 7 vagas de garagem. 
Aceita imóvel casa ou apto. 
“URGENTE” Otima oportuni-

dade. Ref  09- 2622

APtO 3 dORmItóRIOS
mEtRO JABAQUARA

R$ 450 mIl
Imóvel amplo com 86m2 AU 

, sala ampla 2 ambientes, 
cozinha com armarios, 2 

banheiros e garagem.  Ótima  
oportunidade!  REF.: 02-3619

SOBRAdO R$ 450 mIl  
VIlA GUARAnI 

Oportunidade! Proximidade 
do Metrô Jabaquara com 2 
dormitórios, sala, lavabo, co-
zinha, área de serviço, quintal 
e garagem! Terreno com 30 
metros de fundo. REF.: 10-3573

SOBRAdO nOVO mEtRÔ 
JABAQUARA R$ 615 mIl
Ótimo acabto, 3 dormos, suíte 
c/ sacada, coz, sala 2 ambs c/ 
piso porcelanato, lav, qtal com 
AS c/ cobertura, 2 vagas de 
gar.  Estuda permuta só por 
esta semana. REF.: 01-3390

cOBERtURA dUPlEx c/ 5 
VAGAS Só R$ 1100 mIl

Vista panorâmica para o par-
que, 5 vagas demarcs, 3 dorms, 
ste, sala 2 ambs, sala de jantar, 
escritório,coz, terraço c/ churr, 
lazer c/ piscina, quadra,143 m2 
úteis. Próx. Metrô.   REF.: 21-3186

SOBRAdO JABAQUARA/
cIdAdE VARGAS
Só R$ 650 mIl

Belíssimo imóvel c/ 3 dorms, 
ste, arms, 2 salas, coz. planej, 

SALA DE TV, dep. emp, lavand,  
quintal com churr, e 2 vagas 

de gar. Ref  10-3460

SOBRAdO VIlA GUARAnI 
R$ 690 mIl 

Lindo sobrado, prox. Metrô 
Jabaquara, com 3 dorms, ste, 
armário, sala com 2 ambs, es-
critório, quintal com churr, lav, 
e 2 vagas de gar. com portão 
automático.  REF.: 01-3603

APtO Só R$ 350 mIl 
nA SAúdE 

OPORtUnIdAdE!!!
Próx. Av Bosque, dormitório 

com armários, sala 2

ambientes, cozinha, banheiro, 

área de serviço e garagem 

ampla. Corra para visitar, 

adeus alugótima localização! 

REF.: 03-3628

APtO JABAQUARA
R$ 400 mIl

Próx. metrô, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU-
ÍTE, repleto de arms, sala c/ 

sacada, cozinha americana c/ 
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. 

para auto.  REF.: 07-3318

APtO
Só  R$ 240 mIl

 2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha e garagem, lazer 
total, quadra, piscina, chur-
rasqueira, play ground etc.   

VAGO. REF.: 03-3627

SOBRAdO dE VIlA
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE

Muito bonito, 2 dormitórios, 
suíte com armários, terraço, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armarios, quintal, area de 
serviço, garagem com portão 
automatico.  REF.: 04-3634

ótImO tERREnO
R$ 400 mIl JABAQUARA
Próximo ao Metrô, oportunida-
de para investidores e constru-
tores, terreno plano de 8,83 x 
19,02, bem localizado. Otimo 
investimento.  REF.:03-3630 

tERREnO dE 640 m2  
mEtRÔ JABAQUARA

R$ 1.380 mIl
A duas quadras do Metrô, Excel. lo-
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala 
ampla, copa, coz, vaga p/ vários 
autos, enorme  qtal. Oportunidade 

p/ investimento!  REF.: 08-3534

BElíSSImA cASA PROx. 
mEtRÔ JABAQUARA

R$ 1.250 mIl
ERA R$ 1.400 mIl

3 dorms, suíte, AE´s, sala para 
2 ambs, copa coz. ampla, ba-
nhs, garagem p/ 8 carros, qtal 
com jardins, estúdio de som e 
escritório amplo nos fundos, 

ar condicionado FUJITSU em 
todos os cômodos, portões 

automatizados, tudo pensado 
para seu conforto, terreno 

amplo de 400m2.  Ótimo preço 
para investimento, agende 
uma visita!. REF.: 04-2849

APtO REFORmAdO 
JABAQUARA  R$ 315 mIl

Próx. do Metrô Jabaquara, 
com 2 dorms, arms, coz. com 
arms, sala 2 ambs, sacada, 2 
banheiros e gar. demarcada, 
cond. com lazer total.Portaria 

24 horas REF.: 04-3612

APtO “REFORmAdO” Só 
R$ 300 mIl Vl GUARAnI
Prox. Metrô, c/ amplo dorm, 
sala 2 ambs, coz, banheiro, 
AS e vaga de garagem livre. 

Excelente local, SAIA DO 
ALUGUEL, OTIMO INVESTI-

MENTO!.  REF.:04-3641

BElíSSImO SOBRAdO
mEtRÔ - JABAQUARA 

“R$ 800 mIl”
3 dorms, ste,c/ arms, sala

2 ambs,lav, coz. c/ arms,qtal 
c/ churr, dep. emp,entrada 
lateral,2 vagas com portão 
automatico. Ref 03-3615

cASA téRREA PRóx. 
mEtRO Só R$ 680 mIl

Oportunidade, muito bem 
localizado com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, quintal, terraço 

com churrasqueira,  jardim 
e duas vagas de garagem. 
URGENTE   REF : 02-3610

Só $ 238 mIl-APtO BOcA 
dO mEtRÔ cOncEIçãO
(Conj.ITAÚ) 1 dormitório, sala 
, cozinha, banheiro, não tem 
garagem, muito bem locali-

zado. Condomínio baixo ( só 
R$ 150,00). Òtimo negócio e 
investimento!. REF.: 12-3528

APtO JABAQUARA
R$ 380 mIl 

Apartamento com 67m2 de 
área útil, 2 dormitórios + 

escritório, armários, sala 2 
ambientes, cozinha planejada, 
a.s., garagem. REF.:12-3587

APtO 3 dORm. mEtRÔ 
JABAQUARA Só R$ 310 mIl    

3 dorms c/ arms, sala p/ 2 
ambientes, coz. c/ arms embu-
tidos, vaga de gar, condominio 
baixo, Salão de festas, play g, 
portaria 24 horas, etc. Oportu-

nidade. REF.: 11-3272

APtO 3 dORm cOncEIçãO 
Só R$ 390 mIl

 Excel. Apto com 70m2 de AU, 
sala 2 ambs, coz. planejada, 2 
banhs.Òtima localiz, 5 min. a pé 
do Metrô, lazer c/ piscina, churr, 
quadra, jardim, prox. comercio 

e mercados.  REF.: 11-3443

BElO SOBRAdO 
REFORmAdO R$ 750 mIl

 Jabaquara/cidade Vargas,
3 dorms, 2 stes, 2 salas, lavabo, 
coz. c/ arms, dep. emp, qtal. c/ 
churrasc. e forno, 3 vagas c/ 

portão automático. REF: 11-3581

cASA téRREA – VIlA StA 
cAtARInA R$ 460 mIl
2 dormitórios, sala de estar, 

jantar, cozinha, quarto de em-
pregada, lavanderia, quintal , 
6 vagas de garagem , terreno 

de 10 x 25. Oportunidade .  
REF.: 10-1181

APtO nOVO  V. GUARAnI 
5mIn. A Pé dO mEtRÔ 
cOncEIçâO R$ 450 mIl 

Nunca habitado, ótima área de 65 
m2, c/ 2 dorms, ste, sala c/ sacada 2 
ambs, andar alto, coz, vaga de gar, 
com lazer completo, otima localiza-
ção, oportunidade. REF.: 05-3479

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

SOBRADO VIlA GUARAnI   
R$ 560 mIl

Px. Metrô Jabaquara, c/ 3 dorms, 
sacada, sala 2 ambs, copa, coz, 
qtal c/ churr, salão de festa, 
entrada lateral, 2 vgs gar, terreno 
(5,15x30), bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:12-3158

APtO 3 dORmS mEtRÔ 
JABAQUARA R$ 400 mIl

3 dorms, sendo uma suíte, 
sala 2 ambientes com sacada, 
cozinha com armários, lazer 

com piscina, play ground, 
salão de festas etc. Oportuni-

dade única. REF.: 07-3184

APtO 3 dORmItORIOS
mEtRO JABAQUARA

R$ 450 mIl
Imóvel amplo com 86m2 AU 

, sala ampla 2 ambientes, 
cozinha com armarios, 2 

banheiros e garagem.  Ótima  
oportunidade!  REF.: 02-3619

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

APTO MIRANDÓPOLIS
2 dorms c/ AE´s, sala ampla,

cozinha, lavanderia, dep. emp,
1 vaga. R$ 2.000,00.

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

JABAQUARA
Sobrado, 3ds c/ AE, sala grande, coz. ameri-
cana, quarto e banh. emp, lavanderia, quin-
tal, 01 vaga.Otima localização. R$ 2.500,00.

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA -

CONCEIÇÃO
Sobrado, 3 ds (suite), sala 02 ambs,

copa-coz, qtal grande, edicula completa,
03 vagas. Repleto de arms. Junto ao metro. 

Comercial/ Residencial. R$ 3.500,00.
PARQUE JABAQUARA

Sobrado (Comercial/Residencial), 2ds, 
cozinha, 03 banheiros, a. serviço,

entrada lateral, quintal, 02 vagas. Perfeito. 
R$ 2.200,00

PLANALTO PAULISTA
Salão comercial (35m2) com

entrada lateral mais edícula com sala,
área de serviço e banheiro. R$ 1.600,00.

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 02 ds, sala, cozinha, area de serviço, 

quintal e jardim. Toda reformada. Otima 
localização. R$ 2.300,00.

 SÃO JUDAS
Quarto, cozinha, banheiro e área de serviço. 

Impecavel. Ao lado da estaçao do metro.
R$ 900,00

  BOSQUE DA SAÚDE
Sobrado, 02 ds, sala grande, lavande-
ria, quarto e banheiro de empregada, 

solarium e garagem. Otima localização.                                                                               
R$ 1.800,00

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 2ds, sala, cozinha, banheiro, 
edicúla completa e garagem. Excelente 

localização. R$ 450 mil.

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 3 ds c/ AE, sala 02 ambientes,  
lavabo, copa-cozinha, edicula completa,

02 vagas. R$ 900 mil.

PLANALTO PAULISTA
Apartamento 2 ds c/ AE, sala grande, 

cozinha c/ AE, area de serviço e garagem. 
R$ 475 mil.

PLANALTO PAULISTA
Terrea em 14,50 X 26, 03 ds c/ AE, 
sala 03 ambientes, edicula comple-
ta, quintal e garagem para 04 autos.                                                                                        

R$ 1.600.000,00.

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

RuA HuMBERTO I, 1028
VILA MARIANA

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO METRÔ SAÚDE 68M² 
REFORMADO

2 dorms, sala 2 ambs. c/ sacada, 
escritório com armários, repleto de 

arms. planejados, lazer, 1 vaga. 
R$ 420 mil Cond. R$ 580,00

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 Au 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

APTO METRÔ
ANA ROSA 68M2 Au

2 dorms. sala,
cozinha, área de serviço,
sem vaga. R$ 350 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
115 M2 Au

3 Dorms. 1 suíte, Sala 2 ambs. 
c/ varanda, repleto de armário, 

dep. Empregada completa,
1 vaga, lindo! R$ 650 mil   

CASA METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE

3 dorms, sala 2 ambs, 2 vagas, 
edícula, cozinha c/ arms,

ótimo estado, 250m2.
R$ 700 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
Excelente localização, 2 dorms, 
sala 2 ambs, dep. emp, ótimo 
estado, área 88m2 AU, repleto

de armários, R$ 650 mil

www.imassessoriaimoveis.com.br

APTO METRÔ CONCEIÇÃO   
2 dorm, sala 2 ambs. c/ 

varanda, repleto de A.E., 
closet, 2 WC social, coz, lazer 

total, 1 vaga. R$ 340 MIL

ntiMÓVEiS
E ACESSORiA

KIT NET PRÓX METRÔ

SÃO JOAQuIM 40M² Au

R$ 200 MIL

AP. METRÔ ANA ROSA
76 M²

2 dorm. 2 WC social, repleto 
de A.E. , 1 vaga, lazer total. 

R$ 600 mil

AP. JARDIM CELESTE
60M2

2 dorms. c/ varanda, sala
2 ambs, reformado, repleto 

de AE planejado, ótima localização
R$ 220 mil

AP. METRÔ ANA ROSA
70 M²

2 dorm, sala 2 amb, coz planej, 
sem vaga – reformado

R$ 460 mil

AP. METRÔ IMIGRANTES
80 M²

3 dorms, sala, coz, AS,
reformado, 1 vaga.

R$ 440 mil

AP. METRÔ PARAÍSO
76M² Au

2 dorms, sala 2 ambs. c/
varanda, dep. emp, 2 WC´s,

1 vaga. R$ 650 mil

KIT NET  METRÔ

SÃO JOAQuIM - 40M²

R$ 800,00

AP. METRÔ PARAÍSO
90 M²

2 dorms, sala 2 amb,
1 vaga, R$ 2.300,00

AP.
METRÔ SANTA CRuZ
2 dorms, sala 2 amb,

coz, 1 vaga, R$ 700,00

APTO DuPLEX VILA MARIANA
170 M2 Au REFORMADO

Parte superior, 3 dorms, 1 ste master, 2 banhs. e escrit, 
parte baixo: 2 salas, 2 banhs, coz. e copa,

repleto arms, 2 vgs. R$ 670 MIL

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 concedida a graça 
especial de (esclarecer a graça

desejada). Rezar três Ave Maria, 
em honra ao Santíssima

Trindade. Prometer publicar
a devoção.  J.V.S.

TOQUE JÁ
Piano, teclado, Violão, Acordeon, 

Violino, Flauta Doce e outros
Aulas Especiais para 3 Idade e 

Crianças. Vendo Piano
Pça Árvore Mirandópolis
F: 5072-9636 / 5581-7592

Cel. 99132-1189

edital
assembleia de constituição do

aSSocIação BRaSIleIRa aeRonaval 
São PaUlo/FocH

Rua Virgílio de Lemos– Jardim Jabaquara – Município São Paulo/SP- CEP. 04384-000 
CNPJ. 05.147.363/0001-78 - CCM.3.383.246-3 - INSC.EStADUAL 146.310.411.111

NIRE 35.400.072.105

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E  EXTRAORDINÁRIA

Ao dia, 27 de Abril de 2.018, as 17:00 horas, no endereço Avenida Chucri Zaidan, nº 1550, 
sala 1517, bairro Vila São Francisco, CEP 04711-130, Município  São Paulo, Estado de 
São Paulo, será realizada a assembleia de constituição da associação denominada de 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA AERONAVAL SÃO PAULO, tendo como nome fantasia, SÃO 
PAULO/FOCH, com seguinte pauta:

                    - modelo de estatuto;
 - definir grupo gestor inicial;
 - demais assuntos;

São Paulo (SP), 20 de Abril de 2018.

Comissão organizadora

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

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

2 DORMS, SALA AMPLA, 
SALA DE JANtAR, COZ AMPLA, 

SALÃO C/ ESCRItÓRIO E 
LAVANDERIA, QUINtAL, LINDA 

FACHADA, 3 GARS, 8X30, 
210M2. R$ 580 MIL - CreCI 61.147

TeL 5587-5903
CeL 9.8164-6257

caSa TÉRRea
v. GUaRanI - PRoX. 
Pça nova aMÉRIca

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL                                                 419.299,70
CONVENIOS. ACORDOS E AJUSTES                   0,00
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS               0,00
DESPESAS ANTECIPADAS                                    0.00
OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE         0,00
VALORES A RECEBER NO LONGO PRAZO          0,00
BENS IMOVEIS                                                25.000,00
INVESTIMENTOS                                                     0,00
IMOBILIZADO                                                  71.740,27
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  70.827,08
OUTROS ATIVOS PERMANENTES
                                                                       445.212,89
PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES                                                   0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                       1.671,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                          0,00
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO                        0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO                         443.541,23

BALANÇO PATRIMONIAL MINISTÉRIO JEAME
CNPJ 60.557.204/0001-50

TOTAL DO PASSIVO
DOMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
RECEITAS
DOAÇÕES RECEBIDAS                                                 362.763,95
(=) RECEITA BRUTA                                                       362.763,95
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                254.538,36
(-) DESPESAS FINANCEIRAS                                          23.672,79
(-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                                        0,00
(=) DEFIT OPERACIONAL                                               84.552,80
(=) DEFIT DO EXERCÍCIO                                                84.552,80

 DEMONTRAÇÃO DO SUPERÁVIT ACUMULADO
SUPERÁVIT EXERCÍCIO ANTERIOR                             358.988,43
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                                            84.552,80
SUPERÁVIT ACUMULADO                                             443.541,23

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 20.17

MINITÉRIO JEAME - PRESIDENTE: REGINA MEIRE DO NASCIMENTO
RITA MARIA DA SILVA WRIGG:  CT.CRC-SP.111,297/O-4

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES
DE RESÍDUOS SOLIDOS SEMPRE VERDE

Rua Virgílio de Lemos– Jardim Jabaquara – Município São Paulo/SP- CEP. 04384-000 
CNPJ. 05.147.363/0001-78 - CCM.3.383.246-3 - INSC.ESTADUAL 146.310.411.111

NIRE 35.400.072.105

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E  EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Trabalho de Catadores de Resíduos Sólidos Sempre Verde, CONVOCA 
todos os membros da Cooperativa para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
que será realizada na Rua Virgílio de Lemos, 451 Bairro Jardim Jabaquarano Mu-
nicípio de São Paulo/SP no dia 20/05/2018, sendo a primeira convocação às 8h30 com 
2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convocação às 9h30 com metade mais 
(50% + um) dos cooperados e em ultima e terceira convocação às 10h30 com no mínimo 
de 10 (dez) cooperados. Sendo o quórum para verificação de  28cooperados. Para a apre-
sentação das seguintes pautas:

                     1. Inclusão, Exclusão e Demissão de cooperados;
                     2. Prestação de Contas;
                     3. Eleição do Conselho Fiscal;
                     4. Apresentação e informes sobre Projetos e Parcerias;
                     5. Assuntos Gerais de interesse da cooperativa
                     6. Assuntos diversos.

                                                  São Paulo 20 de abril de 2018.

                                                  Guiomar Conceição dos Santos
                                                        Presidente da Cooperativa

ALUGO CASA DE VILA
METRÔ CONCEIÇÃO

RUA DAS OITICICAS, 209
1 dormitório, sala, cozinha, WC, 

lavanderia. R$ 920,00 + R$ 90,00 
de IPTU. Temos outras.

Tels.:  2275-6481 / 97592-9946

 TeRReno coM caSa velHa 
vIla GUaRanI

R$ 295 MIl - 10 x 20 m²
Ótimo para dois sobrados

Tels.:  2275-6481 / 97592-9946

 caSa eM vIla MeTRÔ
conceIção R$ 350 MIl
1 quarto, sala, cozinha, WC,

2 vagas, Aceita proposta

Tels.:  2275-6481 / 97592-9946

2 DORMS, ARMÁRIOS, SALA 
2 AMBS com estante home, 
ILUMINAÇÃO EMBUtIDA, 
PORtAS CAMARÃO, COZ, 
PLANEJ, GAR, R$ 290 MIL.

 CreCI 61.147

TeL 5587-5903
CeL 9.8164-6257

MaRavIlHa de aPTo
SaÚde/ av. MIGUel 

eSTÉFano, 1973 Bloco 02

QUARTO E COZINHA
VILA GUARANI

Local: Av. Água Funda, +/- 
90m do metrô Conceição, 

direto com proprietário

cel.: (11) 99941-4617

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

oRação ao SanTo eXPedITo
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 
19. Se você está com algum PROBLE-
MA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de 
AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a 
Santo Expedito. Este Santo é invocado 
nos negócios 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 aflição e desespero. Vós 
que sois o Santo guerreiro, vós que sois 
o Santo dos aflitos, 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 mi-
nha família, atenda ao meu pedido com 
urgencia. Devolva a paz e a tranquilidade. 
Meu Santo Expedito! Serei grato pelo res-
to 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.  R.M.D.

SIMPaTIa PaRa eMaGReceR
cHIco XavIeR

4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo 
de água, coloque dentro dele o número 
de grãos de arroz correspondentes aos 
quilos que você deseja perder. Não colo-
que grãos a mais do que deseja, pois os 
quilos perdidos não serão recuperados. 
À noite, beba a água, deixando os grãos, 
complete novamente 1/2 copo de água. 
5ª feira pela manhã, em jejum, beba a 
água deixando os grãos, completando 
com 1/2 copo de água. 6ª feira pela, em 
jejeum, beba a água com os grãosde 
arroz junto. Obs: Conserve o mesmo 
copo durante o processo, não faça re-
gime, pois a simpatia é infalível. Tirar o 
número de cópias correspondentes aos 
quilos que deseja perder, comece na 4ª 
feira, após distribuir.  Publique na mesma 
semana.  Boa sorte. I.L.R.B.
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Empresas e pessoas físicas podem 
adotar e fazer manutenção de praças

VIDRAÇARIA 
E SERRALHERIA 

DO BOSQUE

◊ EnvidraçamEnto 
dE SacadaS 

◊ vidroS comunS E 
tEmpEradoS 

◊ Box  ◊ ESpElhoS 
◊ corrimão 

◊ Guarda corpo  
◊ ESquadriaS dE 

alumínio manutEnção 
Em GEral

F: 2737-2377 / Fax: 2737-2387
Cel.: 98577-1080

R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

Alumínio - Manutenção em Geral
F.: 2737-2377 / Fax: 2737-2387

Cel.: 98577-1080
R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

BSV

Vitrô basculante 1 seção
0,60 x 0,60 m

Vitrô 4 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Veneziana 3 folhas
1,00 x 1,20 m

Veneziana 6 folhas
1,00 x 1,20 m

Vitrô 2 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Porta Lambril
Branca

2,10 x 0,80 m
Porta Palheta
2,10 x 0,80 m

LOJA DENTRO DA ROSHEL - TEL.: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23 - Vila São José

LOJA YERVANT - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
LOJA CUPECÊ - F: 2368-3900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

LOJA INTERLAGOS - F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos

LOJA M. BOI - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
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***LINHAS NORMATIZADA

R$ 149,90

R$ 499,90 R$ 269,90

R$ 46,90

R$ 149,90 R$ 229,90 R$ 259,90

LOJA DE FÁBRICA Agora com vendas online. Confira em nosso site:
www.alfaesquadriasonline.com.br

TELA MOSQUITEIRA DE SOBREPOR
MEDIDA VALOR

VITRO DE 1,00 X 1,00
VITRO DE 1,00 X 1,20
VITRO DE 1,00 X 1,50
VITRO DE 1,00 X 2,00

R$ 79,90
R$ 89,90
R$ 99,90
R$ 119,90

* Serve em qualquer janela com essas medidas

GRANDE PROMOÇÃO PARA O
VERÃO - TELA MOSQUITEIRA

Temos
outras

medidas

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

› Reparo ou troca de registro 
sem quebrar paredes 
› Fazemos desentupimento
›CAÇA VAZAMENTOS

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

5625-2599   •   96155-1045
7843-9606 - ID 55*687*22TRATAR C/ 

VALMIR

•CONSTRUÇÃO E REFORMA

SerralheriaBR » Portões basculantes » Galvanizados
» Deslizantes » Pivotante » Industrial 

» Grades » Portas pantográficas » Escadas, 
»Janelas » Portas » Estruturas metálicas

» Cobertura de Policarbonato » Automação
Email: br.serralheria@bol.com.br

Tel.: 2083-2784     9 9980-3150

ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA
CNPJ 08.608.749/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM (EM REAIS)

ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA
CNPJ 08.608.749/0001-28

ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA
CNPJ 08.608.749/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
 LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2015 E 2016 E 2017 (EM REAIS)

ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA
CNPJ 08.608.749/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT

 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM (EM REAIS)

As demonstrações contábeis 
completas com as notas 

explicativas e o relatório dos 
auditores estão à disposição 

dos associados e demais 
interessados na sede da entidade”

ASSOCIAÇÃO CASA DA FAMÍLIA
CNPJ 08.608.749/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT

 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM (EM REAIS)

O programa “Adote uma 
Praça” atinge neste começo 
do mês de abril o expressivo 
número de 1.100 áreas ado-
tadas em todas as regiões 
da cidade. A ação, que desde 
fevereiro de 2017 desburocra-
tiza o processo de adoção, 
tem o objetivo de aumentar a 

conservação de áreas verdes 
da capital.

Segundo a Prefeitura, as 
1.100 praças adotadas, 41,1% 
estão concentradas na Zona 
Oeste, 29,1% na Zona Sul, 
18,4% na Zona Leste, 8% na 
Zona Norte e 3,3% no Centro 
da cidade.

Os termos de cooperação 
entre a Prefeitura de São Pau-
lo e os interessados pelas ado-
ções são intermediados pelas 
Prefeituras Regionais, que 
analisam os pedidos em um 
prazo máximo de cinco dias 
úteis. Para participar, basta 
o interessado apresentar na 
Prefeitura Regional responsá-
vel pela área pretendida, RG 
ou CNPJ e um comprovante 
de endereço residencial ou 
comercial

Em fevereiro deste ano, 
houve ainda uma mudança 
no programa, que fl exibiliza o 
processo com a adoção com-
partilhada e a possibilidade 
de duas ou mais empresas 
e pessoas físicas adotarem 
a mesma área, dividindo as 

tarefas e o custeio.
Tanto no caso de pessoa 

física quanto na jurídica, de-
verá ser apresentada carta 
de intenção indicando com 
detalhes o bem público mu-
nicipal objeto da proposta de 
cooperação.

Os adotantes poderão co-
locar praças indicando quem 
cuida daquele espaço, tam-
bém seguindo padrões defi -
nidos pela Prefeitura. 
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•ACONTECE

Ibirapuera tem Tai Chi semanalmente
•LAZER

Praticar atividades que 
reúnam trabalho corporal 
e mental, em um ambiente 
altamente conectado com 
a natureza. Gratuitamente. 
Muita gente não sabe, mas 
no Parque do Ibirapuera isso 
é possível. 

As aulas de Tai Chi Chuan 
acontecem ali, todas as se-
gundas e sextas feiras, 10h30, 
abertas à população sem ne-
cessidade de pagamento de 
taxas ou sequer inscrição 
prévia. Basta comparecer com 
vontade e participar.

Na próxima segunda, 23, 
uma atividade especial pode 
estimular especialmente os 
novatos. A aula “Educação 
Ambiental com Tai Chi”  vai 
articular o Tai Chi Pai Lin como 
prática milenar de união e 
equilíbrio do homem com a 
Natureza. Os temas da Edu-
cação Ambiental e os valores 
da Cultura de Paz serão o foco 
desse encontro, que deverá 
se repetir mensalmente e 
nortear a atividade física e a 
refl exão do grupo.  De acordo 
com a pgoramação, a prática 
terá como foco o conheci-
mento milenar dos sábios 
taoístas sobre a relação do 
ser humano com a Natureza 
e as práticas de Tai Chi ela-
boradas para promover esse 
equilíbrio micro macrocósmi-

co que podem ser considera-
dos recursos de fundamental 
importância nas ações sobre 
sustentabilidade e qualidade 
de vida.

A vivência da prática do Tai 
Chi conduzida por Maria Cristi-
na Leite inicia o encontro. Na 
segunda parte, a proposta é 
abordar a observação e re-
conhecimento dos diversos 
tipos e características de nu-
vens e, desta forma, aprender 
a interpretar situações do 
tempo. Essa atividade será 
conduzida por Luis Carlos 
Torelli profi ssional da Escola 
Municipal de Astrofísica e 
Planetário – UMAPAZ.

As atividades acontecem 
na sede da UMAPAZ - Parque 
Ibirapuera, com entrada pela 
Av. Quarto Centenário, 1268 
Pedestres: Portão 7A Estacio-
namento: Espaço da Serraria 
- Av. República do Líbano, s/
nº. Acesso pelo portão 7

LIGUE: 99918-9517 (VIVO) 
   Fone: 2387-4184

ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

26 de maio de 2018 - Sábado
CUNHA COM LAVANDÁRIO
Inclui: Micro-ônibus, almoço, passeios e city 
tour com guia local pelos prontos principais, 

tempo livre para compras
Valor:  R$ 249,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 125,00 

14 de julho de 2018 - Sábado
BARRA BONITA COM 

MINI CRUZEIRO
Inclui: ônibus executivo, lanche de bordo, mini 

cruzeiro no Navio San Marino com Almoço e 
Eclusagem a bordo na Hidrovia Tietê Paraná
 Valor:  R$ 259,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 134,00 

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2018 (AOS SÁBADOS)

CET altera mão de 
via no Jd. da Saúde

A Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET) vai im-
plantar mão única de direção 
na Rua João de Santa Maria, 
no sentido da Rua Ribeiro La-
cerda para Rua Nossa Senhora 
da Saúde, no Jardim da Saúde, 
a partir do sábado (21). A me-
dida visa a melhorar as condi-
ções de segurança e fl uidez 
no trânsito local. Veículos que 
circulavam no sentido da Rua 
Ribeiro de Lacerda poderão 
seguir pela Rua Divinópolis.

Música automática 
na Vila Mariana 

A música automática evo-
luiu do toque ao clique pas-
sando por diversos tipos de 
máquinas e mídias, meta-
morfoseando tecnologias, 
recriando e revolucionando os 
hábitos sociais. Para mostrar 
ao público essa evolução da 
música programada, o Sesc 
Vila Mariana apresenta a partir 
do dia 13 de abril, sexta-feira a 
exposição “Do toque ao clique 
- A História da Música Automá-
tica”.  A visitação acontece  no 
Atrium – 1º andar – Torre A e 
Espaço da Palavra – 5º andar 
– Torre A, de até 29 de julho, 
de terça a sexta-feira, das 10h 
às 21h30; sábado, das 10h às 
20h30; domingos e feriados, 
das 10h às 18h30. Entrada 
gratuita. O Sesc Vila Mariana 
fi ca na Rua Pelotas, 141. Infor-
mações: 5080-3000.

Problemas com 
a bebida? AA

 O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
à  sextas-feira, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefi ca na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 - 
ao lado da Estação São Judas 
do Metrô. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.

Precisa conversar? 
Ligue Samaritanos

Se você quer conversar, se 
quer um amigo, quer desaba-
far, compartilhar uma alegria, 
ser ouvido sem ser julgado, 
com sigilo absoluto, atenção 
e respeito, ligue para o Sama-
ritanos: 3288- 4111.

PASSEIO A CAMPOS DO JORDÃO

Inclui: 
Transporte, lanche, 
passeio de trenzinho 
e almoço

5523-5182       98662-4928
abratssp@hotmail.com 

DIA 12 DE MAIO
R$ 190,00

Faça já
sua reserva e 
divirta-se!!!

5523-5182       98662-4928Tim

Dia 23, haverá atividade especial de conexão com natureza




