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São Paulo só recicla 7% do lixo

Página 8

Jabaquara tem feira de orgânicos 
às sextas, iniciativa da Secretaria 
de Estado da Agricultura

Temperaturas devem voltar 
a subir. Que tal um picolé de 
frutas, cremoso ou paletas?
Página 4

Parque do Chuvisco ganha 
pista de skate em abril

Fábio Arantes/Secom

O Parque do Chuvisco 
foi uma conquista da re-
gião do Jabaquara, den-
tro da Operação Urbana 
Água Espraiada. Agora, 
vai se tornar também uma 
opção de prática de lazer 
e esporte olímpico: ganha 
uma pista de skate for-
mato fl ow park. P����� 3

As duas centrais de 
mecanizadas de triagem 
de recicláveis têm capa-
cidade para separar 500 
toneladas de material - 
por dia! Isso sem falar nas 
cooperativas e catadores 
que atuam de forma in-
dependente. No entanto, 
no ano passado todo, cal-
cula-se que menos de 100 
toneladas foram efetiva-
mente recicladas. Apesar 
de São Paulo contar com 
essa estrutura de triagem 
e ainda oferecer coleta 
seletiva porta a porta, 
boa parte da população 
não contribui separando 
seus materiais recicláveis. 
Agora, com um novo mo-
vimento, o Recicla Sam-
pa, a Prefeitura quer mu-
dar esse cenário. P����� 2

Peça sua 
edição 

por
WhatsApp

9 8216-2837

13 ANOS
DE VIAGENS
EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2019 (AOS SÁBADOS)

30 DE MARÇO DE 2019 - CUNHA-SP
COM LAVANDÁRIO. Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, Almoço, Passeios e 
city tour pontos principais da cidade, com Guia local, tempo livre para compra. 

Valor: 249,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 125,00

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

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

13 DE ABRIL DE 2019
CAMPOS DO JORDÃO - SP

Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, Almoço bairro Capivari, Visita ao 
Palácio do Governador e ao Auditório Claudio Santoro. 

Valor: 239,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 124,00

27 DE ABRIL DE 2019
SANTUÁRIO DE APARECIDA - SP
Inclui: Ônibus Executivo, lanche de bordo, Visita ao Santuário de Aparecida e complexo Religioso Turísti-

co com guia. Não inclui almoço: no local existe uma praça de alimentação com inúmeras opções. 
Valor: 159,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 84,00

18 DE MAIO DE 2019
BARRA BONITA - CRUZEIRO NO RIO TIETÊ

Inclui: Ônibus Executivo,  lanche de bordo, Mini Cruzeiro no Navio San 
Marino, com almoço e eclusagem a bordo - Hidrovia Tietê. 

Valor: 259,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 134,00

 (VIVO)  (VIVO) 

23 DE MARÇO DE 2019
SANTOS - ESCUNA E AQUÁRIO

Inclui: ônibus executivo, almoço, lanche de bordo, passeio escuna, visita ao aquário, 
centro histórico, city tour panorâmico por praias e tempo livre Ponta da Praia de Santos

Valor: R$ 189,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 99,00

PugsParks



M E I O A M B I E N T E

VOCÊ SABIA?

Para diminuir geração de resíduos, novas atitudes

São Paulo quer reduzir quantidade 
de resíduos enviadas a aterros

A sociedade moderna incen-
tiva o consumo e o descarte. A 
geração de resíduos nunca foi 
tão grande no planeta e não ha-
verá nem espaço para tanto lixo 
nem recursos para produção e 
transporte de todos esses bens. 

Tudo isso é verdade. Entre-
tanto, é também a tecnologia que 
poderá descobrir formas de re-
aproveitar ou reciclar materiais 
atualmente descartados. E mais: 
é pelo contato virtual propor-
cionado pela internet que outras 
ações positivas acontecem. 

Se os avanços tecnológicos e 
o crescimento da internet são 
inevitáveis, especialmente nas 
novas e futuras gerações, que 
ao menos propiciem formas de 
evitar agressões à natureza.

Brincar na rua
“Meus pais contam que brin-

cavam pelas ruas, transforma-
vam pedrinhas em brinquedos 
e compravam produtos a granel. 
Eu já sou da geração do dvd, do 
video game com amigos”, conta 
Henrique Lopes, 20 anos, mora-
dor da Vila Mariana. 

Ele agora faz faculdade de 
design e trabalha já na área. 
“Minha geração é ligada em tec-
nologia, em resolver tudo pela 
tecnologia. Mas hoje procuro 
ter uma posição consciente, pre-
ocupada com a preservação da 
natureza”, diz ele. 

Para o jovem estudante, a in-
ternet é uma grande aliada nesse 
novo momento de sua vida. “Eu 
moro em condomínio e nunca 
me preocupei muito com a data 
da coleta de lixo ou da seletiva. 
Atualmente isso mudou. Uso a 
internet para me informar não só 
sobre esses horários, mas também 
sobre ações possíveis de preserva-

ção e consumo consciente”, diz.
Os horários em que a coleta 

tradicional ou seletiva passam 
em cada rua das Zonas Sul e Les-
te da Cidade, onde esses serviços 
são prestados pela Ecourbis Am-
biental, pode ser www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html. Basta 
colocar o CEP ou endereço para 
saber horário e data da coleta. 

Também pelo site da Prefei-
tura (www.prefeitura.sp.gov.br), 
é possível consultar o serviço de 
Cata-Bagulho, que serve para 
descartar grandes objetos que 
não são mais passíveis de doa-
ção, como um colchão usado, 
um sofá quebrado... 

Vendas, trocas 
e doações

Henrique vai além. Ele usa a 
internet para vender objetos que 
já não usa mais. Ou trocar, ofe-
recer para amigos e colecionado-
res.  “Há pessoas que colecionam 
gibis enquanto outras querem se 
desfazer deles. Outras querem 
se desfazer de uma bicicleta que 
pode ser útil para um amigo 
ou mesmo um desconhecido”, 
exempli� ca.

Atitude igualmente comum 
é compartilhar equipamentos, 
livros e outros itens e objetos de 
pouco uso com colegas. “Com-
prar algo que a gente só vai 
usar uma vez? É melhor pegar 
emprestado e passar pra frente 
depois”, diz.

Embalagens 
sustentáveis

Na faculdade, Henrique co-
nheceu a namorada Letícia Car-
melin, também estudante de 
Design. Ela mora em um bairro 
distante e é a internet que facilita 

o contato cotidiano. “Usamos o 
carro, mas a verdade é que pes-
soas da minha geração preferem 
o transporte coletivo ou por 
aplicativos”, relata. “Muita gente 
acha que os jovens só vivem no 
celular e na internet, mas tam-
bém é verdade que valorizamos 
muito a experiência, mais do que 
a posse. Em vez de ter um carro, 
meus amigos sonham em fazer 
viagens pelo mundo”, diz. 

Esse novo paradigma social, 
avalia, deve se re� etir nas opções 
de consumo e atitudes do futuro. 
“Se nossa geração já é adepta da 
economia criativa e do compar-
tilhamento, a do futuro vai ser 
ainda menos a posse das coisas”, 
acredita. 

Cada vez mais interessado 
pelas questões de preservação 
de recursos naturais e geração 
de resíduos.

Como estudantes de design,  
Henrique e Letícia hoje estão se 
informando sobre reaproveita-
mento e reciclagem de materiais. 
“Começamos a prestar atenção 
na quantidade de embalagens 
que utilizamos e descartamos 
diariamente”, conta ele. 

“Muitas indústrias estão pre-
ocupadas em acondicionar seus 
produtos em embalagens que 
não gerem gases de efeito es-
tufa, que consumam menos 
matéria prima e água, além de 
menores, de forma a ocupar 
menos espaço. E, claro, que se-
jam biodegradáveis, ou tenham 
fácil reaproveitamento, ou tec-
nologia barata e acessível para 
que sejam recicláveis e voltem 
à cadeia produtiva”, explica o 
jovem, já sonhando com uma 
atuação profissional que alie 
seus talentos com um benefício 

social. “É preciso unir tecnolo-
gia e criatividade, para que as 
embalagens do futuro possam 
ser úteis e também educativas!”, 
sonha o futuro designer. 

“A faculdade não me trouxe 
só esse conhecimento técnico, 
mas também aquela noção bá-
sica. A� nal, só quando a gente 
começa a estagiar, ganhar o pró-
prio dinheiro, que começamos a 
aprender a gastar. E hoje nossos 
desa� os pessoais são de praticar 
o consumo consciente”, conclui.

No dia a dia, isso significa 
evitar o acúmulo de bens - como 
roupas, sapatos e objetos - e in-

vestir também em experiências: 
passeios, jantares, programas 
culturais e viagens. 

Lixo eletrônico
Outra preocupação quando 

apostamos na internet e na tec-
nologia para evitar a geração de 
resíduos é que os aparelhos que 
usamos se transformam, da mes-
ma forma, em lixo eletrônico. 

E o lixo eletrônico é um com-
plexo desa� o da sociedade con-
temporânea e futura. O ideal é 
comprar produtos de boa quali-
dade, duradouros e evitar a troca 
de modelos apenas por conta de 

alguma nova funcionalidade.
Privilegie sempre que possível 

o conserto do produto, doe se 
efetivamente for trocar e consi-
dere, por outro lado, a compra 
de um produto usado. Se for se 
desfazer dele, não descarte no 
lixo comum. 

Há postos de entrega de lixo 
eletrônico em alguns parques da 
cidade, implantados pelo movi-
mento GreenK. Ibirapuera, Tria-
non, Mário Covas (na Paulista),  
Lina e Paulo Raia (Conceição), 
entre outros. Informe-se no 
site prefeitura.sp.gov.br ou pelo 
fone 156.

O prefeito Bruno Covas par-
ticipou nesta quinta-feira (7) 
do lançamento do programa 
Recicla Sampa, uma plataforma 
online de amplo conteúdo com 
vídeos, webdocs, tutoriais, jo-
gos, materiais para impressão, 
reportagens, notícias da cidade, 
do Brasil, do mundo e entrevis-
tas com o objetivo de orientar e 
informar os cidadãos sobre a ne-
cessidade de aumentar a quan-
tidade de materiais reaprovei-
táveis e diminuir o volume dos 
resíduos enviados aos aterros 
sanitários da capital.

A ação é resultado da par-
ceria entre a Loga e a Ecour-
bis, concessionárias de lim-
peza urbana de São Paulo, e 
conta com o apoio institucio-
nal da Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana (Amlurb), 
responsável pela regulação 
dos contratos de limpeza. 
O movimento atende a meta 24, 
do Plano de Metas da Prefeitu-
ra de São Paulo para 2020, que 
determina a redução, em quatro 

anos, de 500 mil toneladas de 
resíduos enviados aos aterros 
municipais.

“São vergonhosos os núme-
ros que temos atualmente sobre 
coleta seletiva e reciclagem na 
capital. Esta boa iniciativa da 
Ecourbis e da Loga era o que fal-
tava para a educação ambiental, 
para conscientizar as pessoas 
que elas precisam pensar no co-
letivo. É este o objetivo da ação, 
em um compromisso ético com 
as futuras gerações para utilizar 
menos matéria prima, reduzir o 
carbono e as emissões de gás de 
efeito estufa, e, para isso, preci-
samos melhorar os índices aqui 
na cidade de São Paulo”, disse o 
prefeito.

De acordo com a Amlurb, 
por meio de dados sobre a 
composição do lixo domici-
liar da cidade, cerca de 40% 
dos resíduos coletados pode-
riam ser reciclados e não são. 
Apenas 7% são reaproveitados. 
Em 2018, a coleta seletiva (di-
ferenciada) porta a porta cole-

tou 76,9 toneladas na cidade.
A capital envia, diariamente, 

milhares de toneladas de mate-
riais aos aterros sanitários que 
poderiam ser reciclados. Além 
das consequências ambientais e 
do custo elevado de transporte e 
descarte de todo esse material, a 
baixa adesão ao serviço prejudi-
ca a geração de emprego e renda 
para famílias dos trabalhadores 
de reciclagem da cidade, já que 
toda a renda obtida com a venda 
dos materiais reciclados coleta-
dos vai diretamente para as coo-
perativas habilitadas.

Por meio da conscientização 
e disponibilização de informa-
ções e serviços aos paulistanos, 
o Recicla Sampa pretende cola-
borar com a mudança de hábito 
das pessoas, especialmente na 
separação do lixo dentro das re-
sidências.

Plataforma
No site do Movimento, será 

possível acessar os horários em 
que ocorrem as coletas por bair-
ro e regiões da cidade, baixar 

materiais grá� cos e tutoriais de 
como separar corretamente os 
resíduos. 

A ferramenta é colaborativa 
e pode ser acessada pelo ende-
reço: www.reciclasampa.com.br

Os usuários ainda terão aces-
so a informações sobre o pro-
cesso de reciclagem, entrevistas 
com especialistas renomados da 
área de sustentabilidade e dicas 
de como reaproveitar materiais. 

Além disso, os paulistanos 
poderão localizar os endereços 
dos pontos de coleta para des-
carte de itens como: óleo de co-
zinha, eletrônicos, eletrodomés-
ticos, remédios, entre outros, a 
localização de Pontos de Entre-
ga Voluntária de Recicláveis, e 
Ecopontos espalhados pela ci-
dade e muito mais.

Para ampliar o diálogo com 
os paulistanos, o Recicla Sampa 
contará com per� s nas redes so-
ciais: 

Fabebook: @reciclasampa; 
Instagram: @reciclasampa; 
Youtube: Recicla Sampa.

LETÍCIA E HENRIQUE SONHAM EM 
DESENVOLVER DESIGN DE EMBALAGENS 
BIODEGRADÁVEIS, DE FÁCIL RECICLAGEM 
OU REAPROVEITAMENTO

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página 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 educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

VOCÊ
SEPARA
O
LIXO
EM

NÓS FAZEMOS O RESTO

Iniciativa: Ecourbis e Loga
Apoio institucional: Amlurb e Prefeitura de São Paulo 

reciclasampa.com.br

Sempre esvazie e limpe as 
embalagens antes de descartá-las.

Entre no site reciclasampa.com.br e conheça mais 
sobre como você pode contribuir com São Paulo 
a ampliar o volume de resíduos recicláveis coletados.

RECICLÁVELLIXO COMUM
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•ESPORTE

Jabaquara ganha pista de skate com 
projeto assinado por Murilo Peres

É fácil de chegar e sair. Um bairro com mobilidade urbana e acesso rápido às principais vias da cidade. Ao lado do metrô, de 
centros empresariais, dos melhores bairros da Zona Sul e lazer da região. Inúmeras possibilidades em um só lugar. Tangram 
Conceição. Sua vida cabe aqui.

RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO

A 300 M 
DO METRÔ

Projeto em aprovação/modifi cação na PMSP e está sujeito a alterações. O empreendimento só será comercializado após o registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis sob os termos da Lei n° 4.591/64. Futura Comercialização: T-Home Imóveis Ltda. – Rua Loefgreen, 1.057 – 6° andar – Vila Clementino – São Paulo/SP. 
Tel.: (11) 5591-6000 – CRECI: J-27573. Anupam Negócios Imobiliários – Rua Groelândia, 405 – Jardim América – São Paulo/SP – Tel.: (11) 4210-0241 – CRECI: 29.008-J. Ibirajá Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. – Rua Leofgreen, 1.057 – 6° andar – São Paulo/SP – (11) 5591-6000. Fonte Google Maps.

REALIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO E 
FUTURA INTERMEDIAÇÃO

tel: 11 3181.6082
tangramconceicao.com.br

1 A 3 DORMS. + LAZER COMPLETO

AEROPORTO DE CONGONHAS
PARQUE DO IBIRAPUERA
LITORAL SUL

10 MIN.
10 MIN.
45 MIN.

36 A 83 M2

RESIDENCIAL     MALL INTEGRADO  

FUTURA INTERMEDIAÇÃO

A vida fi ca 
mais fácil quando 

tudo é perto.

ABERTURA 
DO ESTANDE

16/02
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Sabia que na divisa entre 
Jabaquara e Campo Belo há 
um clube de 35 mil metros 
quadrados de área? O reduto 
verde foi, no passado, um 
clube de funcionários da Varig, 
mas acabou abandonado por 
muitos anos, até que passou 
a fazer parte da Operação 
Urbana Água Espraiada.

A recuperação do parque 
e sua abertura para o público 
levou mais de cinco anos, mas 
em 2017 o Chuvisco fi nalmente 
abriu suas portas com pro-
messas de oferecer atividades 
diversas à comunidade do 
entorno. 

E um dos grupos mais ati-
vos dessa vizinhança é jus-
tamente a galera skatista. 
Eles foram até uma entidade 
formal - Associação de Skate 
do Parque Chuvisco (ASPC) 
que agora, em parceria com 
a Prefeitura e com aval de um 
dos maiores nomes do espor-
te no Brasil e no mundo, está 
viabilizando uma nova pista 
para prática da modalidade, 
em estilo Flow Park.

O projeto é assinado pelo 
campeão mundial de skate 
Murilo Peres e contempla o 
aspecto de Flow Park, inte-
grando uma grande área de 
Plaza (circuito horizontal com 
obstáculos) com um local 
para Skate Park (circuito de 
transições), ambas incluídas 
como modalidades olímpicas, 
a partir das Olimpíadas de 
Tóquio 2020.

Essa semana, o prefeito 
Bruno Covas esteve visitando 
as obras, que começaram em 
dezembro passado e devem 
ser concluídas em março, com 
inauguração prevista para 

abril. Depois, ainda haverá 
uma segunda etapa, para im-
plantação de obstáculos. 

De acordo com a Prefeitu-
ra, ali haverá aulas e apresen-
tações para a comunidade 
do entorno, com objetivo de 
disseminar ainda mais o skate. 
Vale lembrar, aliás, que agora 
é esporte olímpico, que entra 
nas próximas edições dos jo-
gos, em Tóquio - 2020.

“Essa pista de skate será 
uma das maiores da cidade, 
adaptada para a nova mo-
dalidade olímpica, em uma 
nova opção de lazer para a 
cidade. É muito importante 
São Paulo ter esta modalida-
de, com tecnologia, que será 
referência para todo o Brasil”, 
disse Covas.

O projeto de Flow Park 
integra uma grande área de 
Plaza (circuito horizontal com 
obstáculos) com um local para 
Skate Park (circuito de transi-
ções), ambas incluídas como 
modalidades olímpicas.

Serão 29 obstáculos no 
total em uma pista plana de 
1.420 m² e 750 m² de trecho in-
clinado, totalizando 2.170 m², 

feitos com concreto armado 
polido, com juntas serradas 
preenchidas com mástique 
de poliuretano, bordas com 
coping de aço galvanizado e 
coping block pré-moldado.

As obras são gerenciadas 
pela São Paulo Obras (SPO-
bras) e representam investi-
mento de R$ 1,2 milhão.

Clube do Chuvisco
O nome do parque pre-

serva parte de sua história e 
tradição, já que nos tempos 
da Varig o espaço se chamava 
Clube do Chuvisco.

As desapropriações das 
áreas que integram o parque 
somaram 11 processos expro-
priatórios, finalizados entre 
1996 e 2014. A licitação para a 
transformação do local em um 
parque público foi concluída 
em abril de 2013 e as obras 
começaram em agosto do 
mesmo ano.

Os trabalhos, no entanto, 
fi caram paralisados por apro-
ximadamente 2 anos (em 2014 
e 2015), por conta de redefi ni-
ções de projeto e da liberação 
do Termo de Compromisso 
Ambiental (TCA).

   CONHEÇA UM NOVO CONCEITO
D E  R E S I D E N C I A L  N O  I P I R A N G A

Cora Ipiranga
R. Antônio Marcondes, 427
São Paulo - SP
Agende a sua visita.

(11)2500-0800
www.coraresidencial.com.br

Médicos, enfermeiros e profi ssionais de saúde especializados.

Seis refeições diárias. Cardápio balanceado preparado por nutricionistas.

Duas atividades diárias para socialização.

Suítes individuais, duplas e triplas, com todo o conforto e segurança.

Infraestrutura construída especialmente para o bem-estar do idoso.

ISSO É CORA!
• Segurança • Cuidado • Conforto • Bem-estar 

P O R Q U E 
E S C O L H E R
A  C O R A

A Cora é um residencial idealizado e construído 
para que os idosos possam viver ou passar uma 
temporada. Além de espaços que garantem a 
melhor mobilidade e segurança, seu familiar 
aproveita atividades diárias voltadas para a 
socialização e o desenvolvimento físico, sempre 
acompanhado por profi ssionais especializados.

Pista está em construção desde dezembro e deve ser 
concluída em abril, com investimento de R$ 1,2 milhão
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ESPETINHOS
A R$ 5!

DE SEGUNDA A SEXTA
PRONTO PRA CONSUMO

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

TEMOS BUFFET DE CHURRASCOTEMOS BUFFET DE CHURRASCO

FESTAS EM DOMICÍLIO: 

CONTRATE NOSSOS SERVIÇOS

•GASTRONOMIA

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

Pet Friendly: 
traga seu animalzinho

(mesas externas)

☑ PORÇÕES DE LULA, CAMARÃO
☑ PAELLA VALENCIANA AOS DOMINGOS
☑ SALADAS, MAIONESE
☑ ESCONDIDINHOS: CAMARÃO E CARNE SECA
☑ CARNES GRELHADAS, ESPETINHOS
☑ PORÇÕES VARIADAS, ACEPIPES
☑ CAIPIRINHA EM DOBRO (2a a quinta)
☑ CHOPE GELADO, CERVEJAS
☑ DRINKS VARIADOS

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

Venha curtir o verão!

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

Roteiro de Picolés tem 
até sabor de gabiroba

quara. Telefone: 2759-4439.
Quem quer curtir uma loj to-

dinha de picolés, tem um bom 
roteiro a cumprir pela região. 

A Oggi Sorvetes tem mais 
de 140 produtos distribuídos 
em 12 linhas: Delícias Geladas, 
desde Linha Zero, Frutos, Gour-
met, Festa, Kids, Paletas, Açaí 
e outras. Na Linha Sabores  da 
Fazenda, por exemplo, tem 
picolés de Mamão Papaya, Mi-
lho Verde, Coco Queimado, o 
clássico Queijo com Goiabada.

Tem loja na Rua Santa Cruz, 
551 , Vila Mariana. Aberta de 
Seg. das 10h00 às 18h00, Ter. a 
Sab. das 10h00 às 19h00 e Dom. 
e Feriados das 10h00 às 17h00 . 
Telefone: 2495-5552.

Para quem quer se refrescar 
sem gastar muito, outra delicio-
sa opção é a loja da Skimo, no 
Jardim da Saúde, com picolés 
por precinhos inacreditáveis! 
Além de toda variedade de 
sorvetes de frutas, conta com 
opções cremosas, recheadas, 
paletas mexicanas... 

Fica na Av. do Cursino, 1275  

– Jardim da Saúde. WhatsApp/
celular: (11) 97968-4532.

Outra pedida famosa e tra-
dicional da região é a sorveteria 
Frutos do Cerrado. São mais de 
100 sabores de picolés! Entre 
os mais inusitados, jabiróba, 
taperaba (da família do cajá), 
mama-cadela (espécie de amo-
ra), buriti (lembra rapadura 
com uva passas, sendo bem 
doce), mutamba . mas tem tam-
bém tapioca com coco, coco 
queimado, coalhada, romeu e 
julieta. E há sabores recentes 
que encantam especialmente a 
garotada, como Sete Belo e Al-
godão Doce... Na lista dos mais 
pedidos, alguns são conhecidos 
e tradiconais do público, como 
jaboticaba, lichia, amora, melão 
italiano, gengibre, abóbora 
com coco e amendoim. Os 
picolés – mesmo da linha diet 
– são 100% naturais, sem con-
servantes e até com pequenos 
pedaços e cascas das frutas. 
, rua Áurea, 351, Vila Mariana. 
Func.: seg. a dom. (10h às 23h). 
Tel.: 5084-8014.

Uma frente fria deu aquela 
refrescada que a capital paulis-
ta esperava. As temperaturas 
despencaram pela metade, dos 
quase 40 graus registrados até 
domingo passado.  Mas, as pre-
visões indicam que os dias com 
termômetroas acima dos 30 
devem voltar. E aí, o roteiro de 
verão do jornal São Paulo Zona 
Sul   pode continuar contribuin-
do para dar aquele alívio... Se 
bem que, em se tratando de 
algumas guloseimas, pode-se 
dizer que “não há tempo ruim”. 

É o caso dos picolés! Conta a 
história que foi um garoto norte 
americano de 11 anos que teria 
inventado essa iguaria de su-
cesso com pessoas de todas as 
idades mas inegavelmente tem 
estreita relação com a infância. 
Isso há mais de 100 anos!

O fato é que o picolé conti-
nua fazendo sucesso e ganha 
novas versões. É o caso do 
sorvete naked: um picolé que 
é feito sem açucar, leite, con-
servantes, nada disso. O picolé 
leva apenas água de coco e 
pedaços de frutas. Algumas 
versões ainda levam plantas, 
legumes e verduras! 

Feito artesanalmente, o 
Naked tem sabores originais e 
inusitados, como o de Melancia 
Detox: pedaços de melancia, 
gengibre, linhaça e água de 
coco; ou o Antiox, com Aba-
caxi, Água de Coco, Ameixa, 
Amora e Hibisco. Outro leva 
água de coco com o próprio 
Coco mais mel e Cacau. 

O sorvete pode ser en-
contrado em alguns merca-
dos e lojas da região, como  
o Empório Grão Seletto, na 
Avenida Engenheiro Armando 
De Arruda Pereira, 593 - Jaba-
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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
9.9458-6000

CUIDADORES DE IDOSOS
Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados 
para atendimento do 
idoso, em domicílio ou 
acompanhante hospitalar

Casas de repouso

Odontologia

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

9 8216-2837

INFORMAÇÕES 
SOBRE ANÚNCIOS?

SORRIA NOVAMENTE
Clareamento a Laser - Implantes - Ortodontia
Pacientes Especiais - Endodontia - Periodontia
ATENDIMENTO INTEGRAL
DIFERENCIADO

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

•URBANISMO

Unifesp promove audiências para abordar 
ampliação de campus na Vila Clementino

Na terça-feira (5/2), a Uni-
versidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) realizou o 
primeiro chamamento público 
visando a atrair a iniciativa pri-
vada para participar do desen-
volvimento do Plano Diretor 
de Infraestrutura do Campus 
São Paulo.  Foram apresenta-
das informações estratégicas 
e trechos do plano para que 
os interessados pudessem 
reconhecer o potencial desse 
tipo de parceria entre setores 
público e privado.

Na presença de represen-
tantes da Prefeitura de São 
Paulo, Câmara dos Vereadores 
e de empresários, a diretora 
do Campus São Paulo, Rosa-
na Fiorini Puccini, iniciou a 
audiência pública com uma 
breve apresentação da insti-
tuição, destacando a evolução 
e expansão da Unifesp, bem 

como o caminho trilhado para 
tornar-se referência na área 
da saúde.

A diretora também des-
tacou números expressivos 
da graduação, além dos pro-
gramas de pós-graduação, 
de residência médica e do 
atendimento realizado no 
Hospital São Paulo, hospital 
universitário da Unifesp, e res-
saltou o momento oportuno 
para mudanças e melhorias. 

“O nosso Plano Diretor foi 
desenvolvido no sentido de 
concentrar mais as atividades 
de forma a atender às deman-
das acadêmicas, de legislação 
e da sociedade, com um ideal 
de buscar total integração 
entre ela, a Unifesp e o bairro, 
com garantia de sustenta-
bilidade e de acessibilidade. 
Trata-se de um importante 
movimento de parceria entre 

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

Pacientes que necessitem e 
queiram fazer nos cursos, 
com profi ssionais 
experientes, 
implantes
dentários de 
alta qualidade

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3341-0304

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

SUSPENSÃO OU 
CASSAÇÃO DE CNH

Se sua habilitação está suspensa 
ou cassada, não fi que sem dirigir! 
Especialista em Legislação de 
trânsito orienta o condutor a 
não perder o direito de dirigir

Recursos de multas, suspensão 
e cassação de CNH

NÃO 
FIQUE SEM
DIRIGIR

(11) 98865.0014
(13) 99113.0752

Rua Pelotas, 233
Vila Mariana

Reservas: Sonia (11) 2068-5660 - sg.quinta@uol.com.br  
WhatsApp: 11 9 7037-3314Pede-me e te darei as nações por herança

Salmos 2:8

Desde 1979 realizando os seus sonhos!
Reservas: Sonia (11) 2068-5660 - sg.quinta@uol.com.br  

CARNAVAL  2019

ÁGUAS DE LINDÓIA
02 A 05 DE MARÇO

CARNAVAL  2019CARNAVAL  2019

ÁGUAS DE ÁGUAS DE ÁGUAS DE ÁGUAS DE ÁGUAS DE ÁGUAS DE ÁGUAS DE ÁGUAS DE LINDÓIALINDÓIALINDÓIALINDÓIALINDÓIALINDÓIALINDÓIALINDÓIALINDÓIA

Pensão completa, passeios em Serra Negra e Monte Sião 
PREÇO POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO: 

4 x R$ 370,00 OU À VISTA COM 5% DE DESCONTO
PARCELAS A PARTIR DE FEVEREIRO

Saída: Metrô Sacomã, 2 de março - 07h15

2807-0797
94767-7072

www.belloespacosp.com.br
• Carpetes • Cortinas

•  Persianas • Divisórias
• Box • Espelhos 

•  Pisos laminados
• Papel de parede 

- Forro PVC - Drywall 
•  Redes de Proteção 
•  Telas  Mosquiteira

R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore

Bello Espaço
decorações & projetos

EM ATÉ 5X
Pagamento

Piso laminado
EUCAFLOOR

R$ 65,90
M2/COLOCADO

universidade pública e iniciati-
va privada, de grande poten-
cial”, afirmou Rosana Puccini.

Responsável por detalhar 
o conteúdo envolvido no Pro-
cedimento de Manifestação 
de Interesse (PMI), o profes-
sor Pedro Fiori Arantes, pró-
-reitor de Planejamento da 
Unifesp, apresentou as opor-
tunidades de parcerias en-
volvidas nos mais de 100.000 
m² de construção planejados 
para os próximos cinco, dez 
e 20 anos.

Novos edifícios
Durante sua exposição, 

o pró-reitor adiantou aos in-
teressados algumas possibi-
lidades envolvidas nas oito 
edificações contempladas no 
Plano Diretor de Infraestru-
tura. São reformas, obras de 
ampliação e construção de 
novos edifícios que abrigarão 
o Complexo de Pesquisa e 
Ensino; o Biotério; o Edifício 
Didático, com ampliação e 
reforma do Edifício de Anfi-
teatros existente; o Edifício 

de Pesquisa Experimental e 
Pesquisa Clínica; Centros de 
Extensão, Ensino, Pesquisa 
e Assistência; o Centro de 
Atenção Integral em Oncolo-
gia; o Hospital da Criança e 
Adolescente; o Edifício dos 
Departamentos Acadêmicos 
com Restaurante Universitá-
rio; e a Moradia Universitária. 
“Através desse tipo de par-
ceria, esperamos estruturar 
possibilidades de investimen-
to de cerca de R$ 1 bilhão, o 
que representa R$ 50 milhões 
anuais por um período de 20 
anos”, disse Arantes.

Para ele, o projeto repre-
senta um ganho significati-
vo de qualidade não apenas 
para a universidade, como 
também para a cidade. “Di-
ferentemente de uma cidade 
universitária, somos uma uni-
versidade na cidade, o que 
nos traz desafios urbanísticos. 
Assim, em conjunto com a 
iniciativa privada, o desenvol-
vimento desse Plano Diretor 
de Infraestrutura permitirá 

avanços importantes para o 
Campus São Paulo, bem como 
para todo o seu entorno, 
com projetos que garantirão 
mobilidade e acessibilidade, 
entre outros aspectos funda-
mentais do desenvolvimento 
urbano”, destacou.

Segunda Audiência
No próximo dia 27 de fe-

vereiro ocorrerá a segunda 
audiência pública. Em abril, 
as empresas interessadas 
deverão apresentar seus es-
tudos iniciais, contemplando 
viabilidade técnica, econô-
mico-financeira e jurídica de 
modelo de parceria.

O Campus conhecerá as 
propostas e avaliará a opor-
tunidade de transformá-las 

em licitações de parceria, que 
deverão ser aprovadas pelo 
Consu, garantindo a oportu-
nidade e o interesse público. 
Todos os detalhes podem ser 
acompanhados no edital, que 
consta neste link.

Por Dennis Dana, 
Da Unifesp
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CASA TÉRREA PL. PAULISTA
250M² - METRÔ SÃO JUDAS 
OPORTUNIDADE! MOTIVO 
VIAGEM - INVESTIMENTO

R$ 980  MIL

Tel .97964-7146 Whats

1 sala gde em L , 5 quartos,  
qtal com 2 salões grandes e 
1 WC. Excelente para duas 

famílias ou desmembramento 
em até 10 quartos para aluguel.

TERRENO
CURSINO

 Cel: 9.9488.9174 
Adailton (Creci 59.655)

2.200 m2. Boa Localização
R$ 3.500.000,00

APTO VL MARIANA 
500M HOSP. DANTE 

PAZANEZZE

Tel.: 99955-5212

2 quartos, sala, coz, todo 
mobiliado, próximo

da Faculdade Belas Artes 

SALA PARA 
CONSULTÓRIO 

psiquiátrico/ psicológico,
Vila Mariana.

Sobrado na Rua Capitão
Macedo, 519. Falar com Paiva

(11) 99991- 1368.

CRECI-54921
Mello Imóveis

FONES: 9.9233-0673 - Eduardo
AP. PL. PAULISTA 120 m² AU. 

LINDO!! R$ SÓ 480 MIL
2 dorm, WC social, sala, copa/coz, 
quaro e WC empreg. c/; AE, sem 

vaga, sem cond.. terraço gourmet, 
prédio 2 andares.

AP. PL. PAULISTA 80 M² AU
SÓ R$ 430 MIL

2 dorm c/ arm, WC social,
sala coz, quarto e WC emp.

AE. 1 vaga

SOBRADO REFORMADO
PL. PAULISTA SÓ 430 MIL

2 dorm. c/ AE, WC social,
sala copa/coz, quintal,

Quarto e WC emp. 1 vaga

TERRENO COMERCIAL
PLANALTO PAULISTA 

10X34= 340M² R$ 780 MIL 
 Estuda proposta!!!

CASA TÉRREA PL. PAULISTA
R$ 700 MIL TERRENO 10X30= 
300M² CONSTRUçãO 140M²
2 dorm, WC social, sala, copa, 

coz, qtal, jardim, 2 quartos fundo 
c/ WC, 4 vagas. Oportunidade!!!

CASA DE VILA PL.PAULISTA
R$ 590 MIL

2 dorm, WC social, sala, lavabo, 
coz,qtal c/área

de serviço, 2 vagas

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

RETIRO
NO OCAL

COMPRO 
LIVROS USADOS

11 - 97230-2978 
WhatsApp

Mostruário de semi-joias
em consignação.

FOLHEADOS A OURO E PRATA
ROVIC JOIAS

Só paga o que vender 
Comissão de até 50%

Aumente sua renda, 
revendendo direto da fábrica. 

Entregamos em domicílio.

FONES: 11 5583-2905
11 94745-7749 

SRS. APOSENTADOS  - INSS
• Pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição, idade e

invalidez; pensão por morte; auxílio-doença.
• Ação de Revisão de Benefícios Previdenciários 

• Reclamação  Trabalhista 
• Família (divórcio, inventário, pensão alimentícia, ...) 
• Ação Revisional FGTS * Mediação e/ou Conciliação.

e-mail: zitaminieriadvogada@outlook.com
(11) 99980-5945 ou (11) 5539-1665
Rua Cunha, 111, cj 63, Vila Mariana

( próximo ao metrô Santa Cruz)

dra. ZITA MINIERI - 
especialista em direito 

previdenciário, direito cível 
e mediação e conciliação.

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$ 348 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
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

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

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

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

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

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

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

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 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

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 dorms com arms, sala para 
2 ambs, coz. com AE´s, vaga 
de gar, cond. baixo, Salão de 
festas, play g, portaria 24 horas, 
etc. Oportunidade. REF.: 11-3272

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

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

URGEntE - APtO mEtRô 
JABAqUARA R$ 260 mIl

2 dormitórios, sala 2 am-
bientes, cozinha, lavanderia 
e vaga de garagem. Otima 
oportunidade para sair do 

aluguel! REF.: 08-3676

APtO BOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO - R$ 480 mIl

2 dormitórios, suíte, com 
armários, sala, cozinha com 
armários, 2 banheiros lazer 
com piscina, churrasqueira, 

salão de festas. Ref  08-3702

BElíSSImO SOBRAdO
R$ 800 mIl - cId. VARGAS

TODO REFORMADO, com 3 
dorms, 2 suítes, closet, amplo 
living, lavabo, coz. planejada, 
AS, entrada lateral e 2 vagas 
de gars cobertas com portão 
automatizado.  Ref  10-3665

cASA téRREA 
JABAqUARA R$ 400 mIl 

( PARA REndA)
Prox. Metrô Jabaquara, imóvel 
com duas moradias e 2 vagas 
de garagem. Muito bom para 
investimento, fácil locação. 

REF.: 08-3613

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$ 600 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.

APtO cOncEIçãO “ 
BOcA dO mEtRô”

R$ 235 mIl
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo 

negócio! Ref  09-3706

APtO PRóx. mEtRô 
JABAqUARA $ 370 mIl

10 min. a pé p/ o Metrô, 2 
dorms c/ armários, sala , coz. c/ 
armários, banh, acabto em por
celanato e madeira, garagem, 
Òtimo localização e bom para 
investimento!. REF.: 08-3703

SOBRAdO PROx. mEtRô 
R$ 400 mIl 

Na Cidade Vargas com 3 dor-
ms, sala 2 ambientes, cozinha 
com forno a lenha, lavanderia 
e 4 vagas de garagem. Ótimo 

investimento para locação.  
REF.: 11-3732  

SOBRAdO  VIlA GUARAnI 
R$ 650 mIl

Ótima localização! 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, vaga de 

garagem, bom para residência 
ou comercio. REF.: 11-3724

SOBRAdO mEtRô  
JABAqUARA  cIdAdE 
VARGAS R$ 750mIl

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 2 
suítes , sacada e closet, sala 2 
ambs, lav, coz. planej, dep. emp, 
gar. c/ 2 vagas cobertas c/ portão 

automático.  REF.:11-3723

ótImO SOBRAdO mEtRô  
R$ 850 mIl 

Jabaquara, 3 DORMITÓRIOS, 
SUÍTE, sala 2 ambs, lav, coz. 
com arms, qtal com churras-
queira, lavanderia , AS e 3 
vagas de gar. com  portão 
automático. REF.: 08-3636

OPORtUnIdAdE cASA 
téRREA mEtRô 

JABAqUARA R$ 320 mIl
Ótima localização, excelente 
para investimento com 2 dor-
ms, sala, coz, área de serviço, 
quintal e vaga de garagem, p/ 

reforma. REF.: 01-3741
ExcElEntE cASA 

téRREA PROx. mEtRô 
R$ 1.150 mIl

V. Guarani, p/ res. ou comercio, 
3 suítes,lavabo, 2 amplas salas, 
cozinha, dep. emp, depósito,, 
gar. cob. p/ 5 auto,qtal e entr. lat. 
Rua tranquila.  REF.: 01-3744

ótImO SOBRAdO, A 5 
mIn. A Pé dO mEtRô 

cOncEIçãO Só R$450 mIl  
2 dorms c/ arms, sala p/ 2 

ambs, terraço, AS, garagem. 
Muito bem localizado, próximo 
a todo comércio local, agende 

uma visita!. REF.: 11-3728

SOBRAdO
mEtRô SãO JUdAS

R$ 690 mIl
Excelente imóvel à 10 minutos 

a pé do Metrô, em amplo 
terreno com 10 metros de 

fachada, 3 dormitórios, com 
armários, terraço, sala 2 

ambientes, cozinha, quintal, 
quiosque com churrasqueira, 
4 vagas de garagem, portão 

automático, ótima localização.  
Oportunidade! REF.: 11-3677 

SOBRAdO  mEtRô 
JABAqUARA cIdAdE 

VARGAS R$ 1.200 mIl
3 dorms, suíte, sala 2 ambs lav, 
coz. c/ arms, estúdio musical 
com wc, saída para duas ruas, 
3 vagas de gar. e port. aut. 
Oportunidade. REF.: 11-3731

cASA téRREA VIlA 
GUARAnI R$ 510 mIl 

raridade Otima localização, 
2 dormitórios, sala , cozinha, 
qtal, dep. emp, entrada lateral 
e duas vagas de garagem. Próx. 

ao comércio local, excelente 
moradia.  REF.: 08-3683

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 – 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 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

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

 PÁG. 06 08 DE FEVEREIRO DE 2019

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está 
com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de 
AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito. Este 
Santo é invocado nos 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 minha família, 
atenda ao meu pedido com urgencia. Devolva a paz e a 
tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto 
da vidada e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito 
obrigado. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o 
sinal da cruz.  D.C.L.

ATENDENTE

PARA SERVIÇOS 
INTERNOS E 
EXTERNOS

Tratar R: Correia de lemos, 115 
Metrô Praça da Árvore

AP. 300 M. DO METRÔ 
S. JUDAS - R$ 420 MIL 

COND. R$ 270 MIL

Tel.: 95780-5535

67 m2, Reformado, 2 dorm. 
gdes,   coz, e sala amplas, 

1 WC gde ( pode ser 
transformado em 2 ).

APTO 100 M DO 
METRÔ CONCEIÇÃO

 Tel 2872-7219  
99518-7219

Ótima local,  mobiliado,
1 dorm, sala 2 amb, coz, 

banh, lavanderia

ALUGA-SE GARAGEM 
COMECIAL

Tratar: 971233206 
Com Denise

Com mezanino, próximo 
ao Hospital São Paulo

ALUGO

 TRATAR JULIO:
9 9690-32 35

SALA, QUARTO, 
COZINHA, BANHEIRO, 

QUINTAL. LUGAR 
SEGURO. PRÓXIMO 
METRÔ CONCEIÇÃO
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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

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
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$ 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$ 310 MIL
terreno 170 m², construção 

114 m², vago, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, sala, cozinha, 

lavanderia, quintal
c/ churrasq., s/ garagem - 

REF.: 16.688

TÉRREA - PRÓX.
à R. BOQUEIRÃO

R$ 350 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

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.: 17.062

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., garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 15.746

SOBRADO DE VILA 
PRÓX. METRÔ

R$ 300 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

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 769 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

(2) TÉRREAS
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótimo local, a 650 m do

 Metrô A. do Ipiranga, terreno 
c/ 7 x 28 m, sendo uma casa  
2 dorm., sala, coz., gar. p/ 2 
carros, e outra c/ 2 dorm.,

 sala, coz., wc - 
REF.: 16.980

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

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
SAÚDE

R$ 1.200 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.), lavabo, ampla coz. c/ 
AE, amplo quintal, jardim, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.381

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 410 MIL
Ótima área útil de 64m², c/ 2 
dormitórios, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, co-
zinha, lavanderia, garagem p/ 1 
carro, ótimo acabamento, lazer 

completo - REF.: 16.626

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/ empregada, 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.743

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Ótima rua do bairro, terreno 

plano medindo 255 m², cons-
trução de 86 m², vago, c/ 2 

dormitórios, wc social, living, 
cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 3 carros - REF.: 17.157

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 699 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.: 16.746

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
A 600 mts. do Metrô Alto do 
Ipiranga, c/ 3 dormitórios, 1 
suíte c/ AE, wc social, living, 
lavabo, cozinha c/ AE, lavan-

deria, wc p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 17.016

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.290 MIL

Ótimo acabto., terreno 6 x 
27 mts., construção 334 m², 
c/ 3 dorm., suíte, living p/ 2 

amb., lavabo, cozinha, quintal 
c/ churrasq., gar. subsolo p/ 
6 carros, estuda imóvel de 

menor valor - REF.: 17.036

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, ste c/ hidro, sl. Estar, 
sl. Jantar, sl. Visita, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ emp., jardim, gar. p/ 
2 carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 16.803

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 320 MIL
Reformada, bom acabto., 

ótima localização, c/ 2 dormi-
tórios, (1 c/ AE e ar condicio-
nado), wc social, sala, cozinha 
americana c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima 

oferta - REF.: 16.935

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, vago, c/ 2 suítes, 

living p/ 2 ambientes c/ 
sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 

lavanderia c/ AE, garagem 
p/ 2 carros, prédio c/ lazer - 

REF.: 15.889

APTO
V. MOINHO VELHO

R$ 415 MIL
Excelente localização da
Rua Fausto, área útil de 

72 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, coz. c/ AE, lavand., 
garagem p/ 1 carro, lazer - 

REF.: 17.178

SOBRADO
V. MORAES
R$ 450 MIL

Refomada, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, lavabo, copa 
cozinha c/ AE, quintal c/ 
churrasqueira, garagem

p/ 1 carro - REF.: 17.180

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Terreno medindo 7,50 x 37 

mts., c/ 2 dormitórios, suíte, 
wc social, living, cozinha,

lavanderia, terraço c/ churr., 
amplo quital, garagem p/ 2 

carros - REF.: 17.106

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 510 MIL
Ótima localização do bairro, 
vago, c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 
social, sala, terraço, cozinha, 
despensa, lavanderia, wc p/ 
empregada, garagem p/ 1 carro, 
terreno 6,25 x 18 mts, cons-
trução 115 m² - REF.: 16.303

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Prédio de 10 anos, ótimo aca-
bto, 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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 630 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

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
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., constru-
ção 148 m², reformado, bom 

acabto., c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 2 amb., lavabo, 

cozinha c/ AE, dep. p/ em-
pregada, garagem p/ 2 carros 

REF.: 16.996

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Terreno 10 x 30 mts., ótimo local 
da Rua José Marti, excelente 
consevação, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, wc social, living p/ 3 amb., 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
jardim, quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 17.086

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 796 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
CHÁC. INGLESA

R$ 850 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 

AU = 104 m², c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
c/ AE, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros 
REF.: 17.153

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Impecável, terreno 230m², AC 
= 210 m², c/ 3 dorm., suíte c/ 
hidro, living p/ 3 amb. c/ cozinha 

americana, dep. p/ empreg., 
amplo terraço p/ área gourmet 

e quintal, gar. p/ 2 carros, 
escritório - REF.: 17.164

APTO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Excelente localização da rua 
Apotribu, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb. c/ 

sacada, cozinha c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 
área útil 87,50m², lazer com-

pleto - REF.: 17.165

APTO
BQ DA SAÚDE

R$ 298 MIL
Excelente oferta, abaixo da

avaliação, vago, c/ 2 dormitó-
rios c/ AE, wc social, living 

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

empregada, garagem p/ 1 carro
REF.: 16.671

APTO
SAÚDE

R$ 419 MIL
Ótimo local, a 850 mts. do 
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2 
dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha 

planejada, lavanderia, wc p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.994

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
churrasqueira, s/ garagem, 

ótima localização, bom 
também p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dor-

mitórios, terraço, wc social, 
sala, sl. de jantar, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.239

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Ótima localização, travessa da 
Av. Bq, da Saúde, vago, c/ 2 
dormitórios, sala, wc social, 
cozinha, lavanderia, quintal, 
dep. p/ empregada, garagem 
p/ 1 carro - REF.: 16.183

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, ótima localização, 
c/ 2 dormitórios, ar condicio-

nado, wc social, living, cozinha 
c/ AE, lavanderia, quarto e wc 
p/ empregada, garagem p/ 1 

carro - REF.: 17.186

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

TÉRREA
SAÚDE

R$ 540 MIL
Travessa da Rua do Boqueirão, 

terreno 8 x 22 mts., ótimo 
acabto., c/ 2 dorm., suíte, wc 

sovial, living p/ 3 amb., coz. c/ 
AE, despensa, dep. p/ em-

preg., quintal c/ churrasq., gar. 
p/ 8 carros - REF.: 17.150

TÉRREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 610 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 - REF.: 17.064

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

SOBRADO
SAÚDE 

R$ 760 MIL
Ótimo acabto., Terreno 5 x 25 
mts., constr. aprox. 140 m², c/ 
3 dorm., suíte c/ ar cond., closet 
e sacada, living p/ 2 amb., copa, 
cozinha planejada, escritório c/ 
AE, sóton, quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.197

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 240 m², construção 

140 m², c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, amplo 

quintal, jardim, garagem p/ 4 
carros, ótimo local do bairro - 

REF.: 17.139

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Seminovo, ótimo acabto., c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. 
c/ AE, lavanderia, gargem p/ 3 
carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 16.696

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, liv. p/ 2 amb., la-
vabo, coz., dep. Emp., quintal c/ 
jardim, gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta apto. c/ 2 ou 3 dorm., 

1 ou 2 vagas, no S. Judas 
e imediações - REF. 17.156

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churrasq . e 
forno á lenha, piscina, saúde, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

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. Co-
berta c/ forno p/ pizza, gar. p/ 2 

carros - REF.: 15.634

Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA
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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

SoBRADoS

SoBRADoS

SALAS

GRANDES 
OPORTUNIDADES
VENHA FAZER

SUA PROPOSTA!!!!

VILA moRAES
R$ 600.00
 CASAS COM

1 DORMITORIO COZINHA 
BANHEIRO AREA DE 

SERVIÇO

IPIRAnGA - R$ 650.00
(Ao LADo Do mETRÔ 

IPIRAnGA)
1 DORMITÓRIO 

COZINHA LAVANDERIA 
QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 700.00 

1 DORMITORIO 

COZINHA BANHEIRO

ÁGUA FUnDA
R$ 750.00
(Com IPTU)

1 DORM SALA 
COZINHA BANHEIRO 
QUINTAL GRANDE

VILA BRASILInA
R$ 750.00

(SEGURO FIANÇA
PAGO PELO PP) 

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO

ÁGUA FUnDA
R$ 800.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO

E GARAGEM

V.moRAES

R$ 1.000.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO

E LAVANDERIA

JD.SAÚDE
R$ 1.200.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
LAVABO QUINTAL E 

GARAGEM

V.GUmERCInDo

R$ 1.300.00

1 DORMITORIO GRANDE 

SALA GRANDE

COZINHA BANHEIRO 

LAVABO LAVANDERIA

E QUINTAL 

PEQUENO

JD.DA SAÚDE

R$ 2.000.00

(PERTO DO SHOPPING)

3 DORMITORIOS SALA 

COZNHA BANHEIRO 

QUINTAL SALAS FESTAS 

COM DORM E BANHEIRO 

CHURRASQUEIRA E 

GARAGEM COBERTA

VILA GUmERCInDo
R$ 1.400.00

ASSOBRADADO COM 
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA 

VILA DAS mERCES
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA LAVABO 
BANHEIRO AREA 

SERVIÇO COM BANHEIRO 
QUINTAL E GARAGEM 

COBERTA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.000.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA COM AE 

BANHEIRO LAVANDERIA 
EDICULA COM BANHEIRO 

E GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.200.00

3 DORMITORIOS COM 
AE E 1 SUITE SALA COZ 

3 BANHS 3 LAVABOS 
EDICULA C/ 1 DORM E 
BANHEIRO E QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00 

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA C/AE BANHEIRO 
QUINTAL NOS FDS COM 

BANHEIRO GARAGEM

IPIRAnGA
R$ 2.300.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA 2 BANHEIROS 

LAVABO QUINTAL 
LATERAL E GARAGEM 

O/2 CARROS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZ C/AE BANH QTAL 
NOS FDS COM 1 DOR 
E BANHEIRO QUINTAL 
GRANDE NA FRENTE 

PARA VÁRIOS CARROS

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
QUINTAL NOS FDS 
COM BANHEIRO E 

DORMITORIO AVANDERIA 
COBERTA QUINTAL 

FRENTE E FDS GARAGEM 
PARA VARIOS CARROS.

JARDIm DA SAÚDE 
R$ 2.800.00

3 DORMITORIOS COM 
1 SUITE SALA COZINHA 
COM AE 3 BANHEIROS  

AREA DE SERVIÇO 
COM 1 DORMITORIO 
E BANHEIRO QUINTAL 

COM CHURRASQUEIRA 
ENTRADA LATERAL 

GARAGEM P/2 
CARROS COM PORTAO 

AUTOMATICO.

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 3.500.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA 2 BANHEIROS 
QUINTAL E GARAGEM 

P/3 CARROS

V.nAIR R$ 3.700.00 
( Com IPTU)

4 DORMITORIOS TENDO 
2 COM AE SALA COM 

ESTANTE CPZINHA COPM 
AE COPA BANHEIRO 

LAVABO QUINTAL 
GARAGEM GRANDE COM 
BANHEIRO.250 METROS 

DE ARERA CONSTRUIDA,

JARDIm DA SAÚDE

R$ 3.800.00

3 DORMITORIOS 

COM 1 SUITE SALA 2 

AMBIENTES COZINHA 

BANHEIRO A/SERVIÇO 

COM BANHEIRO 4 

VAGAS DE CARROS DEP 

EMPRGADA E QUINTAL

TABoÃo / DIADEmA
R$ 800,00

APTOS C/ 70 METROS 
01 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 
AREA DE SERVIÇO.

OTIMA LOCALIZAÇÃO.

VILA VERA
R$ 1.100.00

2 DORMITORIO  SALA 
GRANDE COZINHA 
BANHEIRO QUARTO 

EMPREGADA E GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.200.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA COM AE 

BANHEIRO LAVABO AREA 
SERVIÇO COM BANHEIRO 

GARAGEM

V.DAS mERCES
R$ 1.000.00

2 DORMITORIOS COM AE 
SALA COZINHA COM AE 
BANHEIRO A/SERVIÇO C/ 

BANHEIRO GARAGEM

JD.CELESTE
R$ 1.000.00

APTOS COM
3 DORMITORIOS
SALA COZINHA 

BANHEIRO GARAGEM

JD.CELESTE
R$ 1.350.00 

(PACoTE)
2 DORMITORIOS SALA 
C/SACADA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 
1 VAGA

V.GUmERCInDo
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS, TENDO 
UM COM AE E CMA DE 
CASAL SALA COZINHA 

COM AE BANHEIRO 
A/SERVIÇO GARAGEM.

JD.PATEnTE
R$ 1.600.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
ARFEA SERVIÇO E 

GARAGEM

SÃo JUDAS
R$ 2.000.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANH A/

SERVIÇO C/ BANHEIRO 
DEP EMP E GARAGEM

IPIRAnGA
R$ 2.000.00 

(PACoTE)
2 DORMITORIOS SALA 

GRANDE BANHEIRO 
LAVANDERIA

JD.DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMS C/1 SUITE 
SALA COZ BANHEIRO 

LAV AREA SERVIÇO DEP 
EMP COM BANHEIRO
2 VAGAS 100 METROS

SAÚDE R$ 3.800.00 
(400m Do mETRÔ SAÚDE)

4 DORMITORIOS C/2 
SUITES SALA COZINHA 
COM AE 3 BANHEIROS 
SENDO 21 COM HIDRO 

DEP EMP AREA SERVIÇO 
2 VAGAS 140 METROS.

TABoÃo / DIADEmA

R$ 700.00

SALÃO COM

40 METROS E 

1 BANHEIRO

JD DA SAÚDE -/+ 

R$ 800.00 (PERTo 

Do CoRREIo)

SALÃO COM 40 METROS 

E 1 BANHEIRO

SÃo JUDAS

R 900.00

SALÃO COM

60 METROS E

1 BANHEIRO

V. DA SAÚDE 
(Ao LADo Do PLAZA 

SUL) - R$ 900.00
SALÃO COM
25 METROS
E BANHEIRO

SAnTA CRUZ

R$ 1.200.00

SALÃO COM 

40 METROS E 

1 BANHEIRO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 3.500.00

SALÃO COM 120 
METROS COPA COZINHA 

E 3 BANHEIROS

Dom VILARES

R$ 4.500.00

SOBRELOJA

COM SALÃO E

2 BANHEIROS

PRÉDIo ComERCIAL 
JABAQUARA
V GUARAnI 
R$4.500.00

3 SALAS COM 29 
METROS COM BANHEIRO 

E AR CONDICIONADO 
NA PARTE DE CIMA E 

UM SALÃO COMERCIAL 
COM 105 METROS COM 
BANHEIRO NA PARTE DE 

BAIXO E 2 VAGAS DE 
GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 500.00

SALAS COM 

20 METROS E

1 BANHEIRO

PRAÇA DA ÁRVoRE

R$ 900.00

2 SALAS

COM BANHEIRO

 E AREA LIVRE

V. DAS mERCES
R$ 900.00

(ComL. oU RES.)
2 SALAS COM AREA 

TOTAL DE 75 METROS 
COZINHA BANHEIRO

VILA moRAES

R$ 1.200.00

2 SALAS COM 100 

METROS E

 2 BANHEIROS 
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•POLÍTICA

Novo subprefeito de Vila Mariana 
quer ampliar voz da sociedade civil

Ca
ro

lin
a 

M
ic

o 
R

oc
ha

Somos um Centro de Pós-
-Graduação de Dentistas 
com experiência na área de 
implantes Dentários, que 
tem por finalidade ajudar a 
população de nossa cidade 
e localiza-se na Vila Mariana 
(a três quadras do metrô 
Santa Cruz). 

Oferecemos a todos im-
plantes de alto nível e última 
geração. 

Com experiência de mui-
tos anos oferecendo servi-
ços à comunidade, damos 
a todos a oportunidade de 
repor dentes perdidos, ou 
substituir pontes móveis, 
dentaduras ou próteses mal 
adaptadas por dentes fixos, 
ou dentaduras abotoadas.

Os dentes são importan-

tes para a mastigação, fala 
e estética facial. Sua perda 
pode acarretar dificuldades 
físicas e até psicológicas e 
sociais.

Na primeira fase , recoloca-
mos a sua raiz que foi perdida, 
através deste implante, que 
ficará em sua boca por aproxi-
madamente 3 a 4 meses, para 
daí iniciarmos a segunda fase 
que é a colocação das coroas 
ou próteses presas nestes 
implantes.

A colocação dos implan-
tes é através de pequenas 
cirurgias, simples, sem dor, 
de modo que ninguèm dei-
xará de realizar seus afazeres 
no dia seguinte à colocação, 
nem ficará sem seus dentes 
provisórios.

O implante é uma 
raiz artificial que, de-
pois de grudado ao 

osso, recebe uma 
nova coroa artificial 

e temos, assim, um 
novo dente.

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

Marque uMa avaliação!!!
Todos os interessados devem entrar 

em contato pelos Telefones: 
3277-2706 ou 3341-0304 (h.c)  

c/ rose ou Marcia, para marcarem avaliação

iMPlanTes DenTÁrios
eM curso De PÓs-GraDução

•CONSUMO

Enquanto não é retomada 
a Feira Noturna de Orgânicos 
na Saúde, há uma alternativa 
ao lado da estação Jabaquara 
do metrô. 

Ali, há uma Feira de Orgâni-
cos do Projeto Bom Preço do 
Agricultor, ligado à Secretaria 
de Estado da Agricultura, que 
acontece todas as sextas-fei-
ras, das 15h às 20h, com entra-
da gratuita.

De acordo com o Governo 
do Estado, o objetivo é atender 
à crescente demanda por orgâ-
nicos e oferecer produtos mais 
acessíveis, saudáveis e certifi -
cados, adquiridos diretamente 
do produtor. 

São mais de 20 barracas 
de frutas, legumes, verduras, 
ovos, mel, pães, sucos, queijos, 
arroz, cookies e uma grande 
variedade de produtos culti-
vados sem o uso de defensivos 
agrícolas.

Em sua maioria, a produção 
exposta na Feira é proveniente 
da agricultura familiar, o que 
vai diretamente de encontro 
ao objetivo do Bom Preço 
do Agricultor: articular ações 
para desenvolver a economia 
regional, agregando valor à 
pequena e média produção de 
hortifrutigranjeiros, bem como 
de produtos agropecuários e 
agroindustriais. Todos os ex-
positores tiveram recolhidas 
amostras de seus produtos, 
que passaram por análise labo-
ratorial apontando a ausência 
de defensivos nas frutas, ver-
duras e legumes vendidos.

A feira funciona todas as 
sextas-feiras, das 15h às 20h, 
na Rua dos Comerciários, s/nº, 
ao lado da Estação Jabaquara.

Jabaquara 
tem feira de 
orgânicos

A capacidade de ouvir e estar 
aberto a refl etir, eventualmente 
mudar de posição, até, deveriam 
ser parte da rotina de qualquer 
homem público. O novo subpre-
feito de Vila Mariana, Fabrício 
Cobra Arbex, cita declarações 
recentes de Bruno Covas e 
garante que, como o prefeito, 
quer ouvir mais e falar menos. 

Recém empossado no car-
go, ele avalia que essa capacida-
de de estar aberto às demandas 
da comunidade, mesclada com 
atitude e criatividade podem 
surtir resultados positivos. 
“Subprefeituras não fazem 
grandes obras, trabalhamos 
com um orçamento definido 
para garantir uma boa zeladoria 
e, na medida do possível, im-
plantar projetos em parcerias 
com a comunidade, fazer valer 
a representatividade do cida-
dão”, sintetiza.

Advogado e economista, 
Fabrício Cobra Arbex é fi lho da 
também advogada e ex-depu-
tada federal Zulaiê Cobra. Ele, 
aliás tentou seguir os passos 
da mãe e se candidatou a uma 
vaga na Câmara de Deputados 
pelo PSDB, mas com 27.507 
votos não se elegeu.

Ele faz questão de dizer que 
vai dar continuidade e aprimo-
rar projetos em andamento. 
Quer, por exemplo, repaginar 

toda a área de convivência 
da Praça de Atendimento da 
Subprefeitura, humanizar e 
aperfeiçoar a recepção de cada 
um que vai até lá registrar suas 
demandas. 

 Ele acredita que, ao termi-
nar o mandato, vai conseguir 
olhar para trás e se sentir satis-
feito se conseguir não apenas 
comandar um bom trabalho de 
zeladoria na região, com efi cá-
cia dos investimentos. “Quero 
garantir uma boa interlocução 
com as lideranças locais, os 
grupos de trabalho, os conse-
lhos”, diz ele, referindo-se ao 
Conselho de Meio Ambiene, o 
Conselho Participativo Munici-
pal de Vila Mariana, o grupo da 
Agenda 2030, além das associa-
ções de bairro e outras institui-
ções que atuam pela melhoria 
da qualidade de vida local.

Por fi m, Fabrício considera 
que é preciso potencializar 
essa ligação entre a efi cácia do 
poder público e a participação 
da sociedade civil no governo. 

“Teremos alguns desafios 
como a reforma de calçadas, 
a manutenção das árvores”, 
exemplifi ca. Ele diz que é preci-
so estar atento a detalhes que 

podem fazer toda a diferença. 
“Precisamos, por exemplo, 
revisar esse acordo com a Enel, 

concessionária de distribuição 
de energia, no processo de 
podas de árvores”, cita.

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

SEBO DO JOÃO BAURU
Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

Fabrício Cobra em reunião com a comunidade local


