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Sabesp faz obras contra desperdício

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

Tubulações antigas 
são responsáveis  por 
um desperdício de 25% 
da água distribuída na ci-
dade de São Paulo. As 
perdas acontecem no 
mundo todo, mas a reco-
mendação é que esse to-
tal não ultrapasse 10%. 
Por isso, a Sabesp está 
fazendo obras na cidade, 
modernizando a estrutura 
subterrânea em toda a 
rede. Até novembro, a em-
presa estará trabalhando 
na tubulação e, quando 
necessário, inclusive nos 
cavaletes de entrada das 
casas na região da Saúde, 
em vias como a Rua Luís 
Góis e a Avenida José Ma-
ria Whitaker.  Página 2

Página 3 - História do bairro - Parte XLIII

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: advogado se 
inspira no trabalho comunitário

Comida havaiana é nova moda 
gastronômica em São Paulo: há 
poucos endereços na Zona Sul 

Viaduto 
Aliomar
Baleeiro tem   
interdição

ITAIPU BATERIAS
A BAse 

de trocA
38Ah Fit 45 Ah 50 Ah

CorollA/CiviC
60 Ah 70Ah

MoURA 350,00 350,00 370,00 370,00 500,00
HElIAR 330,00 330,00 370,00 360,00 480,00
DElco 330,00 330,00 390,00 360,00 480,00
cRAl 280,00 270,00 320,00 300,00 390,00
REIfoR 280,00 230,00 290,00 260,00 350,00
JúPITER 260,00 230,00 290,00 260,00 350,00

Rua Santa cruz, 2094
- Ipiranga - 5061-3646

Por conta da constru-

ção de um piscinão na 

Avenida Prof. Abraão de 

Moraes, o acesso ao via-

duto foi interditado e o 

tráfego desviado pela CET. 

A alteração deve se esten-

der por um ano.  Página 8

Obra viária atrasa novamente na Cidade Vargas
Em maio, a informação 

era de que até o final do 

mês as obras de reade-

quação das alças viárias 

que dão acesso ao viadu-

to Mateus Torloniteriam 

início. Mas, até agora ne-

nhuma máquina se vê no 

local e os moradores vol-

taram a cobrar soluções 

para minimizar o trânsito 

em dias de evento no São 

Paulo Expo Exhibitions 

& Conventions Center. 

Agora, a explicação da 

empresa que gerencia o 

local é de novo entrave 

burocrático.  Página 5

O MELHOR ESPETINHO AGORA 
COM O MELHOR PREÇO!!!

PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: 
PICANHA + PORÇÃO DE LINGUIÇA
DE R$ 119,OO POR R$ 89,00!!!!

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

PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: PROMOÇÃO - SERVE 4 PESSOAS: 

DE SEGUNDA A SEXTA,

QUALQUER ESPETINHO

A R$ 5,OO/CADA

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716
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•URBANISMO

Sabesp troca tubulação para evitar 
perdas em rede de abastecimento

De cada quatro litros que 
saem dos Reservatórios da 
Sabesp pelas tubulações sub-
terrâneas paulistanas, para 
atingir casas e estabelecimen-
tos comerciais, estima-se que 
apenas três efetivamente 
cheguem às caixas d’água e 
torneiras do consumidor. Um 
litro se perde pelo caminho, 
por conta de tubulações mui-
to antigas e estrutura dete-
rioriada. 

Para minimizar o problema, 
evitando a perde de um bem 
tão precioso quanto a água, 
a Sabesp tem feito obras por 
toda a cidade. Até novembro, 
será a vez da região de Miran-
dópolis e Vila Clementino, es-
pecialmente em algumas vias 
como a Rua Luis Gois, Avenida 
Professor Abrão de Morais, 
Rua Ibituruna e Avenida José 
Maria Whitaker.

A empresa distribuiu pan-
fl etos para moradores dessas 
áreas alertando para as inter-
dições viárias temporárias e 
trabalho das equipes nas vias. 

A empresa explica que fará 
a troca das redes de água 
e dos ramais na região. Se 
necessário, a companhia tam-
bém realizará a troca dos tu-
bos de entrada dos cavaletes. 

A empresa ainda explica 
que o prazo de novembro, 
informado nos panfl etos dis-
tribuídos, é referente à conclu-
são de todo o trabalho. 

Outra preocupação dos 
moradores dessas áreas é com 
a recomposição do asfalto e 
calçadas, que muitas vezes 
são feitos de forma que gera 
queixas dos ocupantes de 
imóveis próximos ou motoris-

tas que trafegam pela área. A 
Sabesp, entretanto, garante 
que “os locais em que a Com-
panhia fi zer abertura de vala 
ou intervenções serão recom-
postos na mesma condição 
original”. 

Troca da rede
Até o final de 2018 estão 

previstas as licitações de 47 
grandes obras de substitui-
ção de redes antigas, com 
um investimento total de R$ 
919,7 milhões. O pacote inclui 
a substituição de 685 km de 
tubulações com tecnologia 
de ponta. Haverá também a 
instalação de 280 km de novas 
redes e diversas outras ações, 
como 386 macromedidores 
de volume, 229 válvulas redu-
toras de pressão (VRPs) e 11 
boosters (estações de bombe-
amento), além da adequação 
de setores de abastecimento 
– que pode gerar a construção 
de um reservatório ou a trans-
ferência do abastecimento 
de parte do bairro para outro 
setor.

Os investimentos são fi-
nanciados pela Jica (Agência 
de Cooperação Internacional 
do Japão), país que é refe-
rência mundial em redução 

de perdas e que trabalha com 
a Sabesp desde 2007 no in-
tercâmbio de conhecimento 
e tecnologia. A companhia 
realiza anualmente a substi-
tuição de redes antigas, mas 
o empréstimo japonês vai ace-
lerar o ritmo das ações com o 
objetivo de reduzir o índice de 
perdas de água.

Tecnologia de ponta
Um dos métodos usados 

pela Sabesp na troca de tu-
bulações é uma tecnologia de 
ponta chamada pipe bursting, 
uma espécie de “moedor de 
tubo”. A empresa abre dois 
buracos na rua, com uma dis-
tância razoável entre eles, que 
pode ser de 100 metros, por 
exemplo. Uma broca é inse-
rida em um dos buracos e vai 
passando por dentro do tubo 
antigo, que nessas áreas é de 
ferro fundido. 

A broca “tritura” o tubo de 
ferro e, logo atrás dela, vai pu-
xando o cano novo, de PEAD 
(um superplástico). A broca é 
retirada no buraco seguinte e 
a rede de PEAD já fi ca instala-
da. Isso reduz custos e evita a 
abertura de toda a extensão 
da rua, o que geraria impacto 
muito maior na vizinhança.

Sr. Empresário,
Conheça a Ameplan Saúde!

Hospital Infantil e Maternidade Vida’s
- Pronto Socorro Infantil e Maternidade

- UTI Pediátrica e Neo Natal
- Centro Cirúrgico e Obstétrico

- Exames Diagnósticos complementares Hospital Vida’s Alta Complexidade
- Pronto Socorro Adulto e Ortopédico

- UTI Adulto e Coronariana
- Centro Cirúrgico, Hemodinâmica
e Centro Avançado de Oncologia

- Tomografia e Ressonância Magnética

Ambulatório de Especialidades
- Consultas com hora marcada nas mais variadas

especialidades médicas clínicas e cirúrgicas

Tel.: 3321-9744 - WhatsApp: 99849-3547

E mais: Plano Odontológico sem carência.
Descontos na Drogaria São Paulo e Drogasil.

Ampla Rede Credenciada.

Empresa especializada da sua região,
 para cuidar da saúde da sua equipe.

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

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/

•BELEZA

Tons vibrantes 
aquecem inverno

Muitas  mu-
lheres se sentem 
bem em man-
ter os mesmos 
tons no cabelo 
durante o ano 
todo. Outras, no 
entanto, adoram 
seguir tendên-
cias, inspirar-se 
nas celebridades, 
ficar atentas às 
passarelas inter-
nacionais e nacio-
nais de modas. 

P a r a  q u e m 
acredita que o de-
sejo de mudar é o 
que nos move, 
temos todas as 
dicas - e também 
as cores disponíveis em nossa 
cartela, aqui na Cut&Color.  
Mas, lembre-se sempre que 
a saúde dos cabelos deve vir 
em primeiro lugar, então, é 
preciso sempre avaliar a cor 
atual de seus cabelos e estu-
dar a melhor forma para obter 
o resultado sonhado. Estamos 
aqui para orientar!

Já comentamos aqui que 
o tom ruivo está em alta e ga-
rante um visual vibrante para a 
estação.  Para as morenas, no 
entanto, nossa dica é investir 
em mechas tom chocolate, 
que trazem aquele charme 
todo especial para combinar 
com as cores da moda no ves-
tuário e calçados do Inverno 
2018. Sem falar no movimento 
que as madeixas ganham com 
o moderno efeito ombré hair.

Já para as loiras, está em 
alta o tom acinzentado, que 
se compõe em mechas com 
um platinado bem suave e traz 
todo um frescor ao visual.

Super contemporâneo tam-
bém, para as mais ousadas, é 
mesclar cores como o rosa ao 
tom loiro.

E nesse sentido, estão super 
na moda também as mulheres 
que optaram por assumir os 
cabelos brancos, que ganham 
esse pique vibrante do acinzen-
tado, especialmente em cortes 
assimétricos e curtos.

Venha conversar com a gen-
te e descobrir qual seu futuro 
visual.

Rose Inoki &
Michelle Ceródio
Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 
Praça da Árvore 

Telefone: 2640-3660
# Esta coluna é publicada 

quinzenalmente, sempre com 
uma dica sobre saúde e beleza 
dos cabelos, maquiagem etc!

•SAÚDE

Ambulatório oferece 
acupuntura nas mãos

O ambulatório de aten-
dimento de acupuntura nas 
mãos Koryo Sooji Chim está 
em funcionamento todos os 
sábados, das 9h às 12h.

Os atendimentos são fei-
tos por alunos do nível avan-
çado, com supervisão do pro-
fessor Alexandre Gameiro.

Os interessados devem se 

inscrever antecipadamente.
O paciente paga apenas 

uma taxa de atendimento de 
R$ 25.

O CEPAV – Centro de Estu-
dos e Pesquisa Atitude de Vi-
ver – fi ca no Largo Ana Rosa, 
29, conjunto 102, na Vila Ma-
riana. Informações pelo tele-
fone 5083-8535.
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Praça�Barão�de�Angra,�91�
Cidade�Vargas-São�Paulo-�SP

Tel.:�(11)5588.4488
www.ensg.com.br

@escolaensg

Escola�Nossa�Senhora�das�Graças�-�ENSG

@escolaensg

/escolaensg

FAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOSFAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOSFAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOS

EDUCAÇÃO���INFANTIL��
FUNDAMENTAL�
ENSINO�MÉDIO����
INTEGRAL

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 43

Consultor em Lisboa valoriza relações 
com comunidade aprendidas na escola

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

O período escolar é sempre 
um celeiro de memórias para a 
vida de qualquer pessoa. Não é 
diferente para o advogado Os-
valdo Castellano, que estudou 
na década passada na Escola 
Nossa Senhora das Graças, que 
este ano está celebrando seus 
60 anos de existência.  

Fundada em setembro de 
1958 pela educadora Lucy Nie-
man, a escola está celebrando 
as seis décadas recontando a 
própria história, resgatando a 
história do bairro que a abriga 
e também valorizando a traje-
tória de alunos que passaram 
por lá, como Castellano.  Hoje,  
Castellano atua especialmente 
em consultoria na cidade de Lis-
boa, capital Portuguesa, onde 
vive. Mas, lembra-se da região 
do Jabaquara com detalhes e, 
claro, pitadas de nostalgia...

“É difícil falar sobre alguma 
lembrança única e marcante 
na minha história na escola. Os 
anos que passei lá marcaram a 
minha vida em tudo”, resume. 

“Acredito que a minha rela-
ção com a comunidade foi algo 
que acrescentou demais”, diz, 
ressaltando essa relação estrei-
ta que a história da escola tem 
com o próprio bairro e comu-
nidade do entorno. “A Cidade 
Vargas pra mim é muito memo-
rável. Ia embora caminhando 
até o Metrô sempre achando 
que estava no interior de São 
Paulo”, completa.

Em Lisboa, o jovem advo-
gado de 26 anos já atua desde 
2016 como sócio em duas em-
presas: uma focada em inves-
timentos, a GIRO Investshop; 

e outra em planejamento imi-
gratório, a Nascimento & Cas-
tellano - Consulting Partners. 
Contribuir com a autonomia de 
clientes que querem se estabe-
lecer em Portugal, portanto, é o 
foco da atuação de Castellano.

Em síntese, Oswaldo presta 
consultoria em quem pretende 
mudar para Portugal, com con-
sultoria em imigração, busca 
de imóveis e investimentos no 
mercado imobiliário, obtenção 
de cidadania para descenden-
tes de portuguees, homologa-
ção de sentença estrangeira, 
obtenção de documentos em 
Portugal, regularização de 
imigrantes, revalidações de 
diplomas e inscrição de profi s-
sionais nos respectivos órgãos 
de classe de Portugal.

Para ele, sua formação es-
colar o tornou o profissional 
que é hoje “A promoção que 
o corpo docente da escola 
realiza, agregando a escola 
com bairro, cidade e, principal-
mente, com os próprios alunos, 
me tornou uma pessoa mais 
tolerante e aberta para com as 

diferenças na sociedade”, diz.
Ele avalia que a educação se 

faz não só pelo conteúdo em 
sala de aula, mas também por 
essa vivência, por proporcionar 
momentos de relacionamen-
to com outros alunos, corpo 
docente e  toda comunidade. 
“Acho que a história mais em-
blemática pra mim foi o dia 
que eu e mais alguns colegas, 
literalmente tomamos um ba-
nho na horta da escola. Era o 
último dia de aula no terceiro 
ano e resolvemos tomar um 
banho de mangueira na horta 
da escola”, diverte-se. “A Lica, 
obviamente, ficou maluca e 
ligou para todas as mãe bus-
carem todos nós na escola. 
Minha mãe na época não podia 
sair do trabalho, disse pra Lica 
me deixar na escola secando e 
depois me mandar pra casa. Ri-
mos disso até hoje”, relembra, 
destacando a atuação sempre 
presente, atenta, fi rme mas ao 
mesmo tempo doce da dire-
tora pedagógica Eliane Kattur 
Nieman Mello, 
a Lica. 

Acervo pessoal

Oswaldo Castellano presta consultoria em imigração

←
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•GASTRONOMIA

Comida havaiana é nova moda

fi ca para o salmão e o atum, 
mas há também misturas com 
camarão, por exemplo.

Na Zona Sul, ainda não há 
tantos endereços. Mas vale 
tentar o fast food Poke Poke 
Brasil, que tem loja na Pau-
lista. Lá, peça por exemplo 
uma combinação de Arroz 
Havaiano, com arroz integral, 
peixe branco, atum, cebola 
roxa, cenoura, cebolinha e 
abacaxi Fica na Av. Paulista, 
854 (dentro do Top Center 
Shopping).Fone:  2574-5193 
(tem delivery). 

Outra possibilidade é con-

ferir o prato na rede América, 
que tem loja em Moema. Lá, 
no amplo cardápio, há apenas 
duas montagens de poke: 
Poke Ceviche, uma combi-
nação de Ceviche de Saint 
Peter e manga, temperados 
com limão, pimenta dedo de 
moça e coentro, servido com 
sunomono de pepino e ar-
roz integral com wasabi, que 
companha chips de batata 
doce. E há o poke de atum.

O América de Moema fi ca 
na Rua Tuim 18. Telefone: 
5054-8829 ou 5644-2222 (de-
livery).

Frango a passarinho

Salão ou Delivery

De: R$ 18,90

im
a
g
e
n
s
 m

e
ra

m
e
n
te

 i
lu

s
tr

a
ti
v
a
s

porção individual

Yakibifum

Frango a passarinho

Salão ou Delivery

De: R$ 18,90
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Yakibifum

Atendemos Mirandópolis -  Saúde - Planalto Paulista
Vila Gumercindo e Vila Clementino

Pedido mínimo para entrega: R$ 15,00

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317

Saúde - F: 4508-3606

@alessandra_tonisi
/ateliealessandratonisi  

Aqueça o inverno

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

Um bar repleto de 
sabor e alto astral 

 

☑ Música ao vivo de quinta 

a sábado, a partir das 20h

☑ Feijoada no almoço, aos 

sábados

☑ Paella no almoço, 

aos domingos

☑ Risotos, carnes 

grelhadas, escondidinho

☑ Espetinhos diversos

☑ Porções variadas: 

lula e camarão, linguiça, 

acepipes, pastéis, bolinhos

empadas feitas na hora

 

♪♫►

Um bar repleto de 
sabor e alto astral 

NOVA PORÇÃO
CAMARÕES GIGANTES!!!

Já ouviu falar em poke? Se 
ainda não, mas é um daqueles 
paulistanos que curte diversi-
fi car programas gastronômi-
cos com inspirações interna-
cionais, certamente vai fi car 
curioso em experimentar. 

Há quem defina a novi-
dade como um “temaki no 
pote”, porque os cubos de 
peixe são servidos em potes 
parecidos com os de sorvetes 
e outras sobremesas, trazen-
do um frescor semelhante ao 
paladar - só que salgado. 

Mas, essas refeições de 
inspiração havaiana primam 
pela mistura dos cubos de 
peixe com vários outros in-
gredientes, frutas inclusive, 
numa mistura de mar, sabores 
tropicais e pitadas orientais.

Na montagem do pote, ge-
ralmente vêm também arroz 
oriental, castanhas, shoyu, 
legumes, algas, óleo de ger-
gelim... E como na culinária 
de restaurantes japoneses 
no Brasil, o grande destaque 

*Dicas de lazer e gastronomia 
- Ofertas - Informações 

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/
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•FALECIMENTO 

Viaduto Mateus Torloni: nada de obras até agora...
É daquelas histórias que 

parecem não ter mais fim... Por 
que até agora não foram inicia-
das as obras de readequação 
das alças de acesso do viaduto 
Mateus Torloni e sinalização 
viária do entorno? Se, por um 
lado, as promessas de obras 
são constantemente adiadas, 
por outro a fiscalização e autu-
ação de motoristas que por ali 

trafegam ou estacionam conti-
nuam acontecendo com inten-
sidade, relatam moradors..

Em maio, o jornal São Paulo 
Zona Sul questionou tanto a 
Prefeitura quanto o SP Expo 
sobre os quase dois anos entre 
a “cerimônia de inauguração” 
da obra viária e a prometida 
readequação. Sim, porque já no 
dia da inauguração já houve in-

terdição de duas das alças, por 
conta de problemas de projeto. 

Em 10 de maio promessa 
foi de que a obra seria iniciada 
no prazo de dez dias. Depois, 
como nada aconteceu, a Secre-
taria de Infraestrutura Urbana 
Siurb afirmou que a intenção 
era de começar os trabalhos 
em 28 de maio. Como o prazo 
também não foi cumprido, a Se-
cretaria alegou, na época que, 
por conta da paralisação dos 
caminhoneiros, as máquinas es-
tavam sem diesel e que a obra 
teria início logo que o abasteci-
mento fosse normalizado.

Agora, moradores da vizi-
nhança voltaram a questionar 
a demora e receberam da Pre-
feitura Regional do Jabaquara 
explicação diferente: “a Secre-
taria Municipal de Infraestru-

tura Urbana e Obras (SIURB) 
já emitiu o TCA para execução 
das obras de adequação viária 
da alça de acesso do viaduto 
Mateus Torloni. A execução das 
obras é responsabilidade da SP 
Expo”, diz a nota.

Esta semana, o jornal SPZS 
questionou o São Paulo Expo 
sobre a explicação que respon-
deu, em nota, enviada por sua 
assessoria de imprensa: “A fim 
de proporcionar melhorias nas 
Novas Vias de Acesso, o projeto 
de readaptação está em anda-
mento entre as partes, com o 
mesmo objetivo de melhorar a 
mobilidade urbana na região e 
trazer benefícios aos visitantes 
de feiras e eventos realizados 
no São Paulo Expo. A licença 
foi enviada, porém havia um 
erro, já corrigido, sendo o do-

•URBANISMO

Mensalidade
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

R. Coronel Lisboa, 697 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

Beatriz Garcia Alonso 
Gonzalez, aos 92 anos

Um dos eventos anuais 
mais famosos realizados no 
São Paulo Expo Exhibition & 
Convention Center é o Festival 
do Japão, que acontece em 
julho. Em 2018, a 21a edição do 
evento acontece nesse fim 
de semana, dias 20, 21 e 22 de 
julho. E vai contar com a pre-
sença da princesa Mako, neta 
do Imperador Akihito. 

A visita oficial, que aconte-
ce no sábado e é um dos prin-
cipais destaques do festival, 
se deve ao fato de em 2018 
estar sendo celebrado o 110o 
aniversário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. Além de visitar 
o Festival, a princesa vai ao 
Pavilhão Japonês e Monumen-
to aos Pioneiros da Imigração 
Japonesa, no Ibirapuera, além 
da conhecer a Japan House, 
na Avenida Paulista. 

Festival
O Festival 

Japonês tem 
o objetivo de 
p r e s e r v a r  e 
divulgar a cul-
tura japonesa 
e  manter  as 
tradições para 
as novas ge-
rações, repre-
sentando as 47 
províncias que 
c o m p õ e m  o 
país e auxiliando as entidades 
assistenciais da comunidade 
nipo-brasileira.

São esperadas cerca de 
200 mil pessoas, para come-
morar os 110 Anos da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, com 
shows musicais, atrações cul-
turais, danças típicas, culinária 
regional das províncias japo-

nesas, exposi-
ções culturais, 
workshops, ce-
rimônia do chá 
e at iv idades 
gratuitas para 
as crianças, jo-
vens, adultos e 
idosos. 

C o n s i d e -
rado o maior 
evento da cul-
tura japonesa 
no mundo, o 

Festival do Japão recebeu no 
ano passado 182.000 visitan-
tes, sendo 59% não descen-
dentes de japoneses.

A Praça de Gastronomia 
é uma das áreas de mais su-
cesso. Há estandes das 47 
províncias do Japão, repre-
sentando a culinária típica de 
cada região, e das entidades 

beneficentes da comunidade 
nikkey de São Paulo. A ren-
da arrecadada na praça de 
alimentação beneficia as 54 
entidades convidadas.

O Festival, atualmente, 
integra o Calendário Turístico 
do estado de São Paulo .

O Festival acontece sexta 
(20), das 12h às 21h, sábado 
(21), das 9h às 21h, domingo 
(22), das 10h às 18h. O São 
Paulo Expo fica na Rodovia 
dos Imigrantes, km 11,5. In-
gressos: R$ 22 (antecipado e 
online), R$ 28 (bilheteria no 
dia) e R$ 14 (meia-entrada, 
apenas na bilheteria, median-
te apresentação de docu-
mento de comprovação). 
Transporte gratuito do metrô 
Jabaquara, das 8 às 22 horas. 
Estarcionamento no local: 
R$ 45. 

Na terça-feira passada 
(10/07), perdi minha queri-
da buela (vó), Beatriz Garcia 
Alonso Gonzalez, aos 92 anos.

Ela, ao lado de meu fina-
do e saudoso avô, Tibério, 
criaram-me, com muito amor 
e carinho, e eu serei eterna-
mente grato, pois devo tudo 
que sou a eles.

Não há palavras que consi-
gam descrever a dor e a sauda-
de, que eu e todos da família 
estão sentindo. Agradeço, sin-
ceramente, pelas mensagens 
de condolências.

Temos a crença de que, se 

ela nos deixou, foi para ir a um 
lugar melhor do que estamos, 
cheio de paz e boas vibrações.

Nós te amamos muito!
Felipe Gonzalez Garcia,  

seu neto, e família

Princesa do Japão estará no São Paulo Expo

OPORTUNIDADE  DE 
PROFISSÕES.!!! 

Ganhos de  R$ 1.000 semanal. Negócio
para crescer.  Trabalhe nas horas vagas.

Torne-se um distribuidor independente, e  gerenciador de equipe 
de vendas. Agende sua entrevista agora; 2275.7304./ 9.6313.8187 

com Luiza/ Magnus . oportunidadetermais@gmail.com

cumento devolvido. Estamos 
no aguardo final da liberação e, 
após a aprovação, a previsão é 
termos 30 dias de obras”. 

Problemas
A readequação das alças 

pode minimizar problemas de 
trânsito no entorno, especial-
mente em dias de eventos. 
Mas, dificilmente será o sufi-
ciente para impedir a formação 
de novos congestionamentos. 

Além da interdição de duas 
das alças que compõem o com-
plexo viário, há outros proble-
mas no entorno. O principal de-
les é a sinalização confusa, que 
inclui “mão inglesa”, ou seja, 
com tráfego pela esquerda, na 
entrada ou saída da Rua Santa 
Antília para o viaduto.  Há au-
sência de indicações de solo e 
as placas de sinalização vertical 
são repetidamente danificadas.
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Sabia que existe 
um Ligue Ilume?

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

PORTA
BALCÃO 

3 FOLHAS 
2,10 X 1,50
BRILHANTE

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

BASCULANTE 
0,60 X 0,60 
BRILHANTE

VENEZIANA 6 FOLHAS - 
BRILHANTE 1,00 X 1,20

VENEZIANA 3 FOLHAS 
1,00 X 1,00 BRILHANTE

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
 1,00 X 1,20

PORTA 
VISION 3 

PORTA 
CAMARÃO 
2,10 X 0,80

UNIDADE ROSCHEL - 
TELEFONE: 5929-9555

Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José - 

UNIDADE 1 - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
WhatsApp: 9 4794-9342

UNIDADE 3- F: 2368-3900
lojasaoluiz@alfaesquadrias.com.br

Av. Maria Coelho Aguiar,1025 - J.S.Luiz
WhatsApp: 9 4796-1306

UNIDADE 2- F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos
WhatsApp: 9 4796-2584

UNIDADE 4 - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
WhatsApp: 94511-8678
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R$ 
699,90

R$
699,90R$ 46,90

R$ 259,90 R$ 199,90

R$ 149,90

LOJA DE
FÁBRICA

FRETE GRÁTIS NO SITE P/ GDE SP
PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 600
www.alfaesquadriasonline.com.br

WHATSAPP: 9 4512-3624 - TEL: 5613-6653

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

UNIDADE 5- F: 2373-7900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

WhatsApp: 9 4796-1289

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

PEÇAS A PRONTA ENTREGA EM NOSSAS LOJAS - FAZEMOS PEÇAS SOB MEDIDA

R$
999,90

VITRO 2 FOLHAS 
1,00 X 1,00 
BRILHANTE

R$ 99,90

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

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
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S.PAULO ZONA SUL
As matérias assinadas e / ou em qua-

dro caracterizam artigos ou publicidade, 

e não necessariamente expressam a 

opnião deste jornal

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite 

a publicação total ou parcial de suas 

matérias, para qualquer fim, sem prévia 

autorização documentada.

Distribuído gratuitamente

às sextas feiras em dezenas de

bairros dos distritos oficiais de

Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,

Cursino e Ipiranga.

Impressão Gráfica OESP

www.jornalzonasul.com.br

www.facebook.com/jornalspzonasul

email: falecom@jornalzonasul.com.br

twiter: @spzonasul

SERRALHERIA MÓVEL 
SoldaS e ConSertoS - em domiCílio
CONSERTO DE: 
♦ PORTÕES ♦ GRADES
♦ ESCADAS ♦ CADEIRAS ♦ MESAS 
♦ LIXEIRAS ♦ CORRIMÃO ♦ ETC..  
TELS.: 99832-7836 (VIVO)   95471-9083 (TIM)

mais
VIDRO

→ Envidraçamento de Sacadas    
→ Esquadrias de Alumínio

→ Box
→ Espelho

2062-3300   9 9260-1823
R. Dr. Mario Vicente, 1204 - Ipiranga

ExcElEntE apartamEnto
no litoral r$ 455 mil

Contato (13) 9 8811-7766 Ricardo

Ampla sala, cozinha com gás encanado,
área de serviço com banheiro.

02 quartos com armários embutidos, banheiro social.
Andar alto/vista livre/Prédio com salão de festas.

Garagem coletiva suficiente.
Próximo a farmácias, bancos, supermercados e restaurante.
Aceita se apto em São Paulo com 02 quartos, podendo ser de 
maior valor, nos seguintes bairros: - Higienópolis - Perdizes- 

Pacaembu (São Paulo)- Campos Elíseos- Vila Mariana

CASA NOVA DE VILA
EXCELENTE SEGURANÇA

R$ 4.200,00 COM IPTU

TRTAR: KIN UMÓVEIS 98251-6349

3 dormitórios, 1 suite, 3 WC´s, 2 vagas, cozinha
e quartos com armários completos, lavanderia,

quarto de empregada com banheiro.
Casa espetacular, disponível para venda

caSa comErcial 200m 
mEtrÔ pÇa ÁrVorE 
7 salas, cozinha, 3 WC´s, área

de serviço, garagem. Disponível 
para venda. R$ 4.300,00

rua Gravi, 41 chaves n0 79 
F: 5589-8181 / 98431-7097

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/5588-4423Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“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

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

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$ 440 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

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

cObERtURA dUPlEx
cOm 5 VAGAS

Só R$ 1100 mIl
Vista panorâmica para 
o parque, 5 vagas de-

marcs, 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

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

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

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

Só $ 240 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, área de 
serviço, garagem. REF.:12-3587

bElO SObRAdO 
REFORmAdO R$ 750 mIl
 Metrô 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

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

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

ótImO SObRAdO
VIlA GUARAnI

R$ 530 mIl - mEtRô
Bem próx. ao Metrô .2 dor-
mitórios , + 2 dormitórios na 
parte de baixo, sala, coz, 2 
banhs, quarto de emp. e 2 

vagas de gar.  REF.: 05-3412

APtO PROx. mEtRô 
JAbAqUARA Só R$ 280 mIl

2 dormitórios c/ arms, sala 
2 ambs, coz. com arms, AS, 

vaga de gar, playground, salão 
de festas, portaria 24 horas, 
prox. comercio e mercados.  

REF.: 05-3512

APtO 7mIn. A Pé dO mEtRô 
JAbAqUARA R$ 280 mIl 

Area de 60 m2, com 2
dormitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, armários, vaga
de garagem, condomínio 
baixo, otima localização,

oportunidade. REF.: 05-2946

APtO bOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO (bcO ItAú)

Só  R$ 340 mIl
 2 dormitórios, armários, sala 

2 ambientes, cozinha com 
armários, reformado, condo-
mínio R$ 250,00.   Muito bom 

negócio. REF.: 05-3651

OPORtUnIdAdE
APtO Só R$ 240 mIl 

mEtRô 
Jabaquara, excelente 

localização,
REFORMADO,

amplo dormitório com 
armário, sala 2 ambientes, 

cozinha americana,
banheiro, área de serviço 

e garagem. Adeus aluguel! 
REF.: 05-3640

APARtAmEntO AO lAdO 
dO mEtRô JAbAqUARA  

R$ 560 mIl
Em frente ao Pão de Açucar, 
com 3 dorms, arms, sala 2 

ambs, coz, dep. emp, 98m2, 
gar, bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:05-3653

SObRAdO VIlA GUARAnI
R$ 530 mIl (Só EStE mêS) 

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

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 loca-
lizado com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, quintal, terraço com 
churrasqueira,  jardim e duas 

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

APtO 3 dORm.
mEtRô JAbAqUARA

Só R$ 310 mIl    
3 dormitorios com armarios, 

sala para 2 ambientes,
cozinha com armários

embutidos, vaga de garagem, 
condominio baixo,

Salão de festas, play g, 
portaria 24 horas,
etc. Oportunidade.

REF.: 11-3272

bElA cASA téRREA
R$ 470 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. 05-3065

tERREnO c/cASA 
téRREA R$ 650 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:05-3397.

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

tERREnO dE 640 m2  
mEtRô JAbAqUARA

R$ 1.180 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

SObRAdO nA bOcA
dO mEtRO cOncEIçAO 

R$ 1.500 mIl
3 dorms + 2 dorms (piso inferior), 
coz, sala ampla 2 ambs, lavand, 

8 vagas de gar. Fachada c/
10 metros, para uso residencial 

ou comercial! REF.: 05-3654

tERREnO c/ 4 cASAS 
APEnAS R$ 400 mIl 

Oportunidade! Otimo investi-
mento no Jabaquara.

Terreno 10x25. Próximo
ao comércio local, bom para 

renda.  REF.: 05-3656

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

ótImO SObRAdO
V. GUARAnI - R$ 395 mIl
2 dormitórios, terraço, sala, co-
zinha, lavabo, cozinha, quintal, 
vaga de gar, portão automatico, 
ótima localização. Aceita imóvel 
até R$ 200 mil como parte de 

pagamento.REF.: 06-3669

REFORmAdO bElÍSSImO  
APtO Só R$ 400 mIl 

Próximo ao Metrô Jabaquara, 
com 2 dormitórios, sala am-

pliada pelo terceiro dormitório, 
sala com sacada, cozinha 

planejada, vaga de gar, muito 
bem localizado. REF.:05-3659

PLANALTO IMÓVEIS Creci 9054
AV. JABAQUARA, 2620

FONES: NORAIR  ZAMPIERI - TEL 25782080 -  99169-6819
 E-MAIL: norairzampieri@gmail.com - CRECI 9054

PADARIA NO 
JABAQUARA

Movimento R$ 150 mil/
mês. Reformada,

ocasião

SOBRADOS NOVOS 500M 
METRÔ CONCEIÇÃO R$ 460  MIL
1 dorm, 1 ste, holl, sala, 
lavabo, coz, bom quintal, 

2 vagas. Ocasião,
aceita carro.

SOBRADO PROX METRÔ 
SÃO JUDAS – R$ 900 MIL

3 dorm, ste, A.E., sala, 
lavabo, copa/coz, D.E. 
bom quintal, 2 vagas. 

Ocasião

SOBRADO PL. PAULISTA 
COM/RES – R$ 900 MIL

Terreno de 7 x 30m, 3 amplos 
dorm, ste, sala, lav, copa/coz, 
D.E., mais 2 dorms fundos,
3 vagas. Precisa reforma. 

Prox. Av. Indianópolis/Bco Itaú.

AP  200 M METRÔ
S. JUDAS – R$ 350 MIL

Vago, 2 dorm, A.E.,
WC, sala 2 amb c/

sacada, 1 vaga

AP 300M METRÔ
S. JUDAS – R$ 680 MIL
3 dorm, 1 ste, A.E., sala 
2 Amb. c/sacada, A.E., 
boa coz, D.E., 2 vagas. 
98m². Estuda proposta.

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA -

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 dorms edícula

com banheiro -  Entrada lateral, área
de serviço/02 vagas = R$590 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.

APTO SAÚDE
2 dorms c/ AE´s, sala 2 ambs. c/ varanda,
cozinha planejada, 2 vagas. Impecável.

R$ 2.700,00.

JABAQUARA
Sobrado, 3ds c/ AE, sala grande, coz. 

americana, quarto e banh. emp,
lavanderia, quintal, 01 vaga.

Otima localização. R$ 2.000,00.

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$ 3.000,00.

PARQUE JABAQUARA
Sobrado (Comercial/Residencial), 2ds, 

cozinha, 03 banheiros, a. serviço,
entrada lateral, quintal, 02 vagas. Perfeito. 

R$ 1.900,00

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

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

 PLANALTO PAULISTA
Quarto, sala, cozinha, banheiro 

e área de serviço. Impecavel. R$ 900,00

VENDA

LOCAÇÃO

APARTAMENTO METRÔ PRAÇA DA áRVORE
10 MINUTOS  - 57M² R$ 470 MIL

2 dormitórios com armários embutidos, sala, cozinha
com ármários embutidos, 2 WC, 1 vaga, sala de ginástica

e salão de festas. Estuda proposta - CRECI-126973

TRTAR: KIN UMÓVEIS 98251-6349

SALÃO METRÔ SÃO JUDAS 100 M² - R$ 400 MIL
02 PISOS DE 70M2=240M2. 06 BANHEIROS E 03 COPAS RUA 
DOS DEMOCRATAS N. 1199. CHAVES COM MARINA ALVAREZ 

CORREA. CRECI 91597-F

FonES: 9-8056-2093 e 9-6211-7618

alUGo
Quarto, cozinha, lav, banh,

casa nova e ampla, localização 
Av. Água Funda, 316,

próx. Metrô Conceição.
Direto com o proprietário

Cel: 99941-4617

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

O Ligue-Ilume é um serviço 
de caráter gratuito, principal-
mente para celulares e telefo-
nes públicos, e propiciará mais 
qualidade e efi ciência no atendi-
mento à população. O telefone 
é o 0800 779 0156 e funciona 24 
horas, todos os dias. O sistema 
de telefonia digital instalado 
tem capacidade para atender 
em torno de 60 mil ligações 
por mês. Os operadores são 
treinados para atender às so-
licitações e esclarecer dúvidas 
sobre serviços de iluminação 
(troca de lâmpadas queimadas, 
cabos roubados, transforma-
dores danificados, lâmpadas 
acesas durante o dia, etc.).
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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

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 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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
Ótimo local da R. D. Bernardo 

Nogueira, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, wc social, living p/ 2 
ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.754

SOBRADO
CHÁC. INGLESA

R$ 750 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 
c/ 3 dorm., armários embuti-
dos, suíte, wc social, living, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 4 carros, constru-
ção 163 m² - REF.: 16.770

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

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Excelente AU = 302m², 
impecável, c/ 4 dorm. c/ AE, 
3 suítes, 1 máster c/ closet, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, sl. 
jantar, sl. música, lav, copa, 

coz. planej., dep. p/ emp., gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.759 

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.950 MIL

Ótimo local da R. Tuiucuê,
A U = 3 0 2 m ² ,  a c a b t o . 
diferenciado, c/ 3 suítes, 1 
máster c/ closet, living p/ 4 amb. 
c/ jacuzi e área gourmet, sl. TV, 
lav, coz. planej., dep. p/ emp., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 16.758

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 630 MIL
Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, liv. p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
dep. p/ emp., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 
vaga, na região - REF.: 16.446

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 700 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.: 16.815

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 360 MIL
Ótima oferta, reformada, 

terreno plano c/ aprox. 12 x 
11 mts., constr. 100m², c/ 2 

dorm., wc social, sala, coz. c/ 
AE, quintal c/ churrasq., gar. p/  

2 carros - REF.: 16.790

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 835 MIL
Ótima área útil de 117m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., sacada, 
lavabo, cozinha planej., dep.

p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, lazer completo - 

REF.: 16.825

APTO
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

Ótima localização da Av. dos 
Ourives, impecável, reformado, 

c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 
social, sala p/ 2 ambientes 

c/ sacada, cozinha americana 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16857

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

Nogueira, reformado, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha c/ AE, lavanderia, wc 

p/ empreg., garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.695

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte 
c/ hidro, wc social, living p/ 2 
amb., cozinha c/ AE, lavandei-
ra, dependência p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, terreno 

5,50 x 20 mts., construção de 
170 m² - REF.: 16.358

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 786 MIL
Terreno 10 x 30 mts., constru-
ção de 143 m², ótimo local da 
ru. Francisco Dias, c/ 2 dorm. 
c/ AE, wc social, living, coz. 
c/ AE, amplo quintal, jardim, 

terraço, garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.867

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.200 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
liv. 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
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 COND. FECHADO 
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condo-
mínio fechado, c/ 3 dorm. c/ 

AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, wc p/ empreg., gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.075

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 690 MIL
Ótima localização da Rua Dom 

Bernardo Nogueira, terreno 
leve aclive medindo 9,60 x 27 
x 29,90 x 9 mts., totalizando 

256 m², ótimo p/ fins 
residenciais ou comerciais - 

REF.: 16.629

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
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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, área útil de 82 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 
AE, lavanderia, dep. p/ em-
pregada, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.743

SOBRADOS NOVOS 
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, ótimo acabto., c/ 

3 suítes, living p/ 2 amb., jd. 
inverno, lavabo, cozinha, qto. 
p/ despejo, garagem subsolo 
p/ 4 carros - REF.: 16.872

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 320 MIL
Reformada, bom acabto., ótima 
localização, c/ 2 dormitórios, 
(1 c/ AE e ar condicionado), 

wc social, sala, cozinha 
americana c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima 

oferta - REF.: 16.935

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 COM/ RES
BQ. DA SAÚDE

R$ 390 MIL
Ótima localização da Av. 

Bq. da Saúde, ótimo p/ fins 
comerciais ou residenciais, 

terreno 3,80 x 28 mts., vago, 
c/ 2 dorm., wc social, sala, 

cozinha, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 1 carro - REF.: 16.468

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

living 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

TÉRREA PRÓX. A 
R. BOQUEIRÃO

R$ 475 MIL
Localizado em rua particular, 

travessa da Rua do Boqueirão, 
c/ 3 dorm., wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 6 x 22 mts., construção 

90 m² - REF.: 16.804

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

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

AU = 121 m², Construtora 
renomada, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, 2 stes, closet, 
liv. p/ 3 amb. c/ ampla sacada 
gourmet, lav, coz. planej., dep. 
p/ emp.,  gar. 2 carros, depósito, 
lazer completo - REF.: 16.678

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

Terreno 10 x 47 mts., AC = 535 
m², c/ 4 dorm. c/ AE, 2 stes., 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. 
c/ AE, dep. p/ emp., gar. p/ 3 
carros, depósito, sala c/ 30m², 
salão c/ 80m², qtal c/ churr, sl. 
festa c/ 100m² - REF.: 16.916

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/ emprega-
da, quintal, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.063

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 495 MIL
Ótima localização, travessa da 
rua Tiquatira, vago, c/ 3 dormi-
tórios, wc social, sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 3 carros, estuda proposta - 

REF.: 15.601

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótima área útil de 70 m², 

vaga p/ 2 carros, c/ 2 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz. c/ AE, wc p/ 

empregada, ótimo local 
da Rua D. Bernardo Nogueira - 

REF.: 16.869

SALÃO COM. + RES.
V. MONUMENTO

R$ 560 MIL
Ótima oferta, ótimo p/ renda, 

sendo no térreo c/ amplo salão 
com. c/ wc + 4 cômodos nos 
fundos, e em cima um casa c/ 
2 dorm., sala, coz, wc, lavand., 

quintal - REF.: 16.810

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

living, lavabo, cozinha c/ armá-
rios, fogão e mesa embutidas, 
quintal, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.864

SOBRADO
JD. Mª. ESTELA

R$ 580 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 

3 dorm. c/ AE, síte, wc social, 
living, sl. jantar, lavabo, coz. 

planejada, dep. p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, estuda 

permuta c/ imóvel em Campi-
nas - REF.: 16.816

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 570 MIL
Excelente localização do 

bairro, travessa da Av. Bosque 
da Saúde, próximo a Av. do 

Cursino, ótimo para 
construtores, terreno plano 

medindo 10 x 22 = 220m² - 
REF.: 16.921

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/ empregada, 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.111

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 699 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, liv. p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 

c/ churr. e forno pizza, gar.
p/ 2 carros - REF.: 16.746

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Vago, terreno 5 x 37 mts., 

constrção 140 m², c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, living, sl. 

jantar, lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, wc p/ empreg., 

amplo quintal, churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 16.889

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótima oferta, vago, terreno 8 x 
30 m, construção 261 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, escritório c/ WC, edícula 

c/ qto., coz., wc, garagem p/ 4 
carros - REF.: 16.948

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Terreno 5 x 43 mts., construção 

245 m², c/ 3 suítes c/ AE, 
closet, living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, qto. e wc 
p/ empreg., amplo quintal c/ 

churrasq., garagem p/ 4 carros 
- REF.: 15.517

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Terreno plano c/ 10 x 25 mts., 
const. 160m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, wc social, amplo living 

p/ 2 amb., coz. c/ AE, amplo 
qto. p/ empreg c/ wc, quintal, 

jardim, gar. p/ 2 carros - 
REF.: 15.114

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Impecável, ótimo acabto., 

ótimo local, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ ar cond., living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, lavanderia c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros 

- REF.: 16492

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., cons-
tr. 225 m², c/ 3 suítes, living p/ 3 
amb., lavabo, escritório, cozinha 
conjugada c/ espaço gourmet, 

quintal gramado, gar. p/ 3 
carros - REF.: 15.555

Experiência e Tradição
na Locação

e Administração de Imóveis
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J AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

Fone: 5585-2088
Horário 2a a 6a das 8:00 às 18:00 horas

Sábados das 9:00 às 13:00 horas
www.dinamarimoveis.com.br

Não perca seu precioso tempo, venha 
fazer sua nova locação

conosco e melhore seus negócios.  

TÉRREAS APARTAmEnToS ComERCIAL

ESTAMOS CONTRATANDO
CORRETOR

COM HABILITAÇÃO

VILA moRAES

R$ 500,00

1 DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO QUINTAL

ÁGUA FUnDA
R$ 500,00

1 DORMITÓRIO 
COZINHA BANHEIRO 

ÁREA SERVIÇO QUINTAL 
PEQUENO

VILA BRASILInA
R$ 500,00 

1 DORMITÓRIO COZINHA 
COM AZULEJOS 

BANHEIRO LAVANDERIA 
QUINTAL

VILA BRASILInA

R$ 800,00

1 DORMITÓRIO SALA  

COZINHA BANHEIRO

ÁREA DE SERVIÇO

VILA STo STEFAno
R$ 750,00

DORMITÓRIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 
ÁREA DE SERVIÇO

VILA moRAES

R$ 1.000,00

1 DORMITÓRIO SALA 

COZINHA BANHEIRO ÁREA 

DE SERVIÇO QUINTAL 1 

VAGA GARAGEM

VILA BRASILInA
R$ 1.300,00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO ÁREA 

DE SERVIÇO QUINTAL  
1 VAGA COBERTA
PARA 1 CARRO

IPIRAnGA
R$1.200,00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA  BANHEIROS 

ÁREA DE SERVIÇO 
QUINTAL

IPIRAnGA

R$ 1.200,00

2 DORMITÓRIOS

SALA COZINHA BANHEIRO

 E LAVANDERIA

VILA BRASILInA – R$ 1.200,00
2 DORMI GRANDES SALA COZINHA BANHEIRO LAVANDERIA COBERTA 

QUINTAL GRANDE GARAGEM COBERTA PARA 1 CARRO COM
PORTÃO AUTÓMATICO.

VILA moRAES
R$ 800,00

02 DORMITÓRIOS
SALA COPA COZINHA 

BANHEIRO
ÁREA DE SERVIÇO

VILA PRUDEnTE
R$ 1.100,00

2 DORMIT SALA COZINHA 
BANHEIROS ÁREA

DE SERVIÇO QUINTAL
01 VAGA

DE GARAGEM

ÁGUA FUnDA
R$ 1.300,00

2 DORMITÓRIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
TERRAÇO GRANDE 

LAVANDERIA GARAGEM E 
JARDIM

JD DA SAÚDE
R$ 1.500,0 0

2 DORMS SALA COZ BANH 

LAVAND COB QTAL GRANDE 

1 VAGA DE GAR COBERTA 

C/ PORTÃO AUT.

CASA DE VILA JARDIm DA SAUDE
R$ 1.600,00

2 DORM SALA COZINHA BANHEIROS
ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE

QUARTO NO FUNDO COM BANHEIRO QUINTAL 1 
VAGA DE GARAGEM DESCOBERTA’

JD DA SAÚDE - R$ 2.500,00
4 DORMITÓRIOS SALA GRANDE 

COZINHA COM GABINETE   
BANHEIROS LAVABO QUARTO 
EMPREGADA C/ WC AREA DE 

SERVIÇO QUINTAL
2 VAGAS DE GARAGEM

BQ. DA SAÚDE - R$ 2.700,00
2 DORMITÓRIOS SALA COM PISO 
FRIO COZINHA COM ARMÁRIOS 

BANHEIROS COM BOX
LAVANDERIA COM BANHEIRO

1 VAGA DE GARAGEM

LIBERDADE
R$ 800,00

PRÓXIMA ESTAÇÃO 
METRO SÃO JOAQUIM

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DO 

SERVIÇO

JD SÃo SAVERIo

R$ 900,00

2 DORM SALA COZINHA 

BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO 1 VAGA

VILA moInHo VELHo

R$ 1.000,00

2 DORMS SALA

2 AMBS COZ BANH QTO DE 

EMPREGADA LAVANDERIA

1 VAGA DE GARAGEM.

VILA DAS mERCES

R$ 1.100,00

2 DORMITÓRIOS COM 

PISO FRIO SALA COZINHA 

BANHEIRO COM BOX 

LAVANDERIA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.100,00

2 DORM C/ ARMS 
SALA COZ C/ ARMS 
BANHEIRO COM BOX 

ÁREA DE SERVIÇO 1 VAGA 
DE GARAGEM LAZER 

COMPLETO

VILA DAS mERCÊS
1.100,00

2 DORM COM PISO FRIO 
SALA COZ C/ AZULEJOS
ATÉ O TETO BANHEIRO

C/ BOX DE VIDRO 
LAVANDERIA

E 1 VAGA DE GARAGEM

VILA VERA
R$ 1.100,00

2 DORMITÓRIOS SALA 

GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUARTO DE 

EMPREGADA LAVANDERIA

SAComÃ
R$ 1.100,00

2 DORMITÓRIOS

SALA COZINHA

COM ARMÁRIO BANHEIRO

1 VAGA DE GARAGEM

VILA Dom PEDRo
R$ 1.300,00

2 DORMITÓRIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA 1 VAGA DE 
GARAGEM TODO MOBILIADO 

E LAZER COMPLETO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.400,00

3 DORMITÓRIOS SALA 
COZINHA COM ARMÁRIOS 

BANHEIRO LAVABO 
LAVANDERIA COM 

BANHEIRO 1 VAGA DE 
GARAGEM

PLAnALTo PAULISTA
R$ 1.500,00

2 DORMITÓRIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO ÁREA 

DE SERVIÇO

COM BANHEIRO

SÃo JUDAS
R$ 1.600,00 

3 DORMITÓRIOS COM 
ARMÁRIO EMBUTIDOS 

SALA 2 AMBIENTES 
E ESTANTE DE ALTO 

PADRÃO EM CEREGEIRA 
COZINHA COM PISO 
FRIO E ARMÁRIOS 

EMBUTIDO E COIFA2 
BANHEIROS COM BOX 
LAVANDERIA GRANDE 
COBERTA 1 VAGA DE 

GARAGEM COBERTA E 
DEMARCADA PORTÃO 
AUTOMÁTICO E SEM 

ELEVADOR

SAÚDE
R$ 1.800,00

2 DORMITÓRIOS SALA 
GRANDE COZINHA COM 
ARMÁRIOS BANHEIRO 

LAVAND 1 VAGA
DE GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE
2.000,00

HAL ENTRADA SOCIAL
3 DORMS BANHEIRO LAV 
SALA COPA E COZ ÁREA
DE SERVIÇO QTO DE EMP 
COM BANH 2 VAGAS GAR

SALA

BoSQUE DA SAÚDE 

R$ 500,00

SALA COM 20M²

COM BANHEIRO

COLETIVO 

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 1.000,00

SALA LINDA TODA 

REFORMADA SALAS DE 

13M² COM BANHEIRO

VILA moRAES

R$ 1.100,00

SALA COM 100M² 

BANHEIROS

E PISO FRIO

VILA mARIAnA
R$ 1.600,00
SALA LINDA

SALA COM 45M² 
BANHEIRO, PISO FRIO AR 

CONDICIONADO
TODO NO GESSO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.600,00

1 RECEPÇÃO SALA DE 
REUNIÕES MAIS 1 SALA 

AMPLA COPA COM 
ARMÁRIOS 2 BANHEIROS E 

2 VAGAS DE GARAGEM

VILA mARIAnA

R$ 1.900,00

2 SALAS COM MAIS

1 SALA DUPLA 2 

BANHEIROS E

1 VAGA DE GARAGEM

SoBRADoS

ALTo Do IPIRAnGA
R$ 1.200,00

2 DORMITÓRIOS

SALA COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA E 

1 VAGA DE GARAGEM

VILA GUmERCInDo
R$ 2.500,00

3 DOM SENDO 1 SUITE 
SALA COZ COM ARM BANH 

COM AE 2 VAGA DE GAR 
SACADA GURMET LAZER 

COMPLETO

VILA GUmERCInDo
R$ 2.300,00

3 DORMS SENDO 1 SUITE 
SALA EM L SACADA COZ 
C/ ARM/S BANH/S C/ BOX 
LAVAND COM BANHEIRO 

QUARTO DE EMP E 2 VAGAS 
DE GARAGEM PRA CARRO

JARDIm DA SAUDE
R$ 4.000,00

3 DORMITÓRIOS SENDO 
1 SUITE SALA GRANDE 

COZINHA BANHEIRO 
LAVABO LAVANDERIA 

QUARTO DE EMPEGADA 
2 VAGAS DE GARAGEM

SoBRADo 
ComERCIAL

JARDIm DA SAÚDE

R$ 2.900,00

6 SALAS COPA 

COZINHA 3 

BANHEIROS ÁREA

DE SERVIÇO 2 VAGAS 

DE GARAGEM

QUINTAL COM 

CHURRASQUEIRA

SALÃo
SAÚDE

R$ 900,00

SALÃO COMERCIAL

DE 40M² COM BANHEIROS 

E MAIS 1 QUARTO

NOS FUNDO

VILA moRAES

R$ 900,00

SALÃO COM 45M

PISO FRIO

E BANHEIRO

VILA moRAES

R$ 1.000,00

SALÃO COM 45M²

COM PISO

FRIO E BANHEIRO

VILA GUmERCInDo

R$ 1.300,00

PRÓXIMO AO

SACOLÃO STA CRUZ

VILA DAS mERCES

R$ 2.000,00

PARTE SUPERIOS 

COM 5 SALAS E 

2 BANHEIROS E 

INFERIOR COM 3 

SALAS 2 BANHEIROS 

COZINHA QUINTAL 

COM 2 VAGAS DE 

GARAGEM TRIFASICO.

VILA moRAES

R$ 2.300,00

SALÃO COM 50M² 

BANHEIRO MEZANINO 

COZINHA COM PIA

E PISO FRIO

VILA moRAES

R$ 2.400,00

SALÃO COM 90M2 

BANHEIRO E COZINHA 

INDUSTRIAL

VILA GUARAnI

R$ 3.000,00

SALÃO DE 105M²

COM BANHEIRO

VILA VERA
R$ 1.100,00

2 DORMITÓRIOS SALA 

GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUARTO

DE EMPREGADA 

LAVANDERIA
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CET interdita alça de acesso a viaduto por 
obras de piscinão no Córrego Ipiranga

Foi interditada no último 
sábado, 14, a alça de acesso do 
Viaduto Aliomar Baleeiro para 
a Avenida Professor Abraão de 
Morais, sentido Rodovia dos 
Imigrantes. Os desvios devem 
durar cerca de 12 meses, para  
obras de construção do Reser-
vatório de Águas Pluviais, pela 
Secretaria Municipal de Infraes-
trutura e Obras.

O reservatório receberá as 
águas excedentes do Riacho 

do Ipiranga, do córrego Água 
Vermelha e do córrego Cacare-
co. O novo piscinão será aberto 
e parte do seu esvaziamento 
será feito por um sistema de 
bombas. As obras estão orçadas 
em R$ 160 milhões, sendo R$ 122 
milhões de repasses do Ministé-
rio das Cidades.

O contrato já estava assina-
do desde a gestão passada, mas 
os recursos não haviam sido 
repassados até o ano passado, 

quando fi nalmente os canteiros 
de obras foram ativados.

O piscinão é formado por 
dois compartimentos com 13 
metros de profundidade. Para 
permitir o armazenamento de 
200 mil metros cúbicos, encon-
tra-se em fase fi nal a readequa-
ção da alça de acesso do viaduto 
Aliomar Baleeiro para a Avenida 
Professor Abraão de Morais.

Trânsito
Durante as obras os veículos 

poderão seguir por um novo 
acesso, 50 metros antes do 
interditado.

A engenharia de campo da 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET - informou ainda 
que vai acompanhar as inter-
dições e orientar motoristas 
e usuários visando garantir as 
condições de segurança e fl ui-
dez do tráfego.

A empresa alerta que os 
motoristas devem estar aten-
tos à sinalização e eventuais 
movimentações das máquinas e 
equipamentos relativos à obra;

A obra
A mais recente atualização 

sobre o andamento da obra, 
que está sendo tocada pelo  
Consórcio FBS/COVEG, data de 
10 de julho passado e indica que 
o total a ser gasto no local será 
de R$ 171,7 milhões. 

Iniciada há quase um ano, a 
obra deve ser concluída apeans 
em dezembro de 2020, com a 
canalização de 1.600 metros 
entre o viaduto Ministro Aliomar 
Baleeiro e a Avenida Bosque 
da Saúde e construção de 2 
piscinões.

O primeiro piscinão é a pró-
pria lagoa Aliperti, junto à Rodo-
via dos Imigrantes. O piscinão 
da lagoa funcionará online por 

gravidade, a variação do nível 
da lagoa permitirá o armazena-
mento de 110 mil m³ e a requali-
fi cação ambiental das margens.

O 2º piscinão será construído 
nas áreas internas de duas alças 
do viaduto Aliomar Baleeiro. 
Composto por dois comparti-
mentos com aproximadamente 
13 metros de profundidade e 
capacidade total de 200 mil m³ 
de reservação/armazenamento.

A estimativa é de que a obra 
benefi cie diretamente um apo-
pulação de mais de 700 mil 
pessoas. 

Atualmente, está sendo exe-
cutado projeto e execução da 
construção do piscinão RI2 - Via-
duto Aliomar Balleiro.

•URBANISMO

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

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

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

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

01 de Setembro - Sábado
Expofl ora - Festa Holandesa 

das Flores em Holambra
Inclui: onibus executivo, lanche de bordo, ingresso
para a entrada - Expoflora, visita ao Campo das Flores.

Valor: R$ 139 à vista por pessoa ou 2 x R$ 74,00 

15 de Setembro de 2018 - Sábado
 CUNHA - SP

Inclui: Microônibus, lanche de bordo, almoço, pas-
seios e city tour pontos principais da cidade, com 

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

•PETS

  9 8193-2678
ana.perespet@gmail.com

EXERCÍCIOS
SAÚDE E DIVERSÃO
SOCIABILIDADE
STRESS
DESOBEDIÊNCIA
AGRESSIVIDADE
OBESIDADE

CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO 
EM AUXILIAR VETERINÁRIO

◊ Início: Agosto 
◊ Duração: 4 meses

◊ Turmas: Diurnas e Noturnas
◊ Mensalidade: R$ 369,00

MATRICULE-SE 

JÁ!
vetdidactic@gmail.com

11 99110-7655 
11 97218-5218

Mais de 200 animais esperam 
por adoção na Prefeitura

Mais de 200 animais espe-
ram por adoção no Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ), da 
Prefeitura. São principalmente 
cães e gatos, mas há até animais 
rurais, como cavalos e porcos

A maioria é de animais Sem 
Raça Defi nida (SRD), de todos 
os tipos: pelagem curta e lon-
ga, filhotes, adultos e idosos, 
de todas as cores e alguns com 
defi ciências físicas.

Desde agosto de 2008, o CCZ 
também conta com o site  eua-
dotonoccz.prefeitura.sp.gov.br, 
página que reúne mais de 130 
cães e gatos. Além das imagens 
dos animais, os interessados po-

dem conferir as características 
e as informações sobre o com-
portamento de cada um. Todos 
são são vacinados, castrados, 
microchipados, tratados contra 
pulga e carrapato, vermifuga-
dos e avaliados rotineiramente 
quanto ao comportamento. 

O Centro de Controle de 
Zoonoses – CCZ fi ca na Santa Eu-
lália, 86 – Santana. F: 3397-8900. 
De segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h; sábados das 9h às 15h, 
exceto domingos e feriados. 
Documentos necessários: CPF, 
RG e comprovante de residên-
cia. Taxa municipal referente à 
adoção: R$ 23,00 (dinheiro).


