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Greve de caminhoneiros parou SP

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

Foi uma semana atípi-

ca. Algumas escolas par-

ticulares suspenderam 

as aulas, houve mudança 

de endereço nas feiras 

livres, prateleiras de su-

permercados f icaram 

quase vazias, postos fic-

aram sem combustível, 

as frotas de ônibus foram 

reduzidas, cirurgias eleti-

vas foram canceladas, a 

coleta seletiva suspensa 

e os ecopontos fechar-

am. Vários eventos mu-

nicipais foram cancelados. 

Mas, ao mesmo tempo, 

a greve dos caminhonei-

ros representou queda 

de 50% na poluição da 

cidade e, pela primeira 

vez na história, durante 

dias úteis houve regis-

tro de congestionamento 

0 na cidade em horário 

de pico. Páginas 2 e 10

ITAIPU BATERIAS
A BASE 

DE TROCA
38AH 

FIT/CITY
45 AH 50 AH

COROLLA/CIVIC
60 AH 70AH

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

Rua Luis Góis, 623
V.Mariana próx. R. Afonso Celso 5062-1691 * 5061-3646
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Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: como surgiram 
tantos nomes de bairro na região?

Nuvola: massa fermentada 
natural e lentamente é destaque 
em pizzaria na Vila Mariana
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Falta de diesel atrasou obras no 
viaduto Mateus Torloni, diz Prefeitura

Em 10 de maio, a Se-

cretaria de Infraestrutura 

Urbana da Prefeitura in-

formou que as obras de 

readequação do Viaduto 

Mateus Torloni teriam iní-

cio em 10 dias. A Secre-

taria agora justifica que 

a falta de dieses para o 

maquinário comprome-

teu o planejamento, mas 

garante que tão logo a 

situação esteja normali-

zada na cidade o projeto 

poderá ser implantado. 

E ressaltou que as obras 

não terão custos para 

a Prefeitura.  Página 9

JR SÃO JUDAS
PARAFUSOS E FERRAMENTAS

A SUA LOJA DE 
PARAFUSOS E 
FERRAMENTAS
Av. Fagundes Filho, 571 - São Judas 

Fones: 2371-1126 * 2275-0843
email: jrpar@terra.com.br

Mensalidade
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

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

- Ofertas -  
Informações 
exclusivas

Dicas de lazer 
e gastronomia 
acompanhe o 

jornal sP 
Zona sul também 

pelo facebook

/jornalspzonasul



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

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

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Se as bijuterias estão em 
bom estado, bazares benefi-
centes aceitam o produto para 
ser colocado à venda. Vale 
lembrar que, além de descartar 
menos objetos no lixo comum, 
a doação ainda contribui para 
a manutenção do trabalho des-
sas instituições e uma forma 
de baratear o acesso aos pro-
dutos por parte da população 
mais carente. 

Entre as opções na Zona 
Sul, há o Bazar da Lalec (Av. 
Indianópolis, 2077 - telefo-
ne: 5052-8085) e o Bazar da 
Casa Hope de Apoio a Criança 
com Câncer (Av. Conselheiro 

Rodrigues Alves, 918 – Vila 
Mariana - fone: 5084-7111). 

Já as bijuterias quebradas 
podem ser reaproveitadas em 
o� cinas ministradas pela ONG 
ADERE, localizada no Jaba-
quara. De� cientes intelectuais 
atendidos em cursos profis-
sionalizantes na entidade já 
fazem diversos artigos a partir 
de materiais recicláveis. Atual-
mente, estão também ensinan-
do a comunidade a reaprovei-
tar esses itens em o� cinas que 
acontecem em dois shoppings 
da cidade, às quintas-feiras. 
Con� ra agenda em facebook.
com/adere.org

PASSEIOS

Na semana passada, acon-
teceu o evento “Sabor da Co-
lheita”, tradicional momento 
em que é aberta o� cialmente 
a colheita de café no Estado 
de São Paulo. A festa sim-
bólica acontec eno Instituto 
Biológico, na Vila Mariana, 
que tem um dos maiores 
cafezais urbanos do Brasil e 
abre esse espaço uma vez por 
ano para a festa, nessa época 
do ano. Mas, quem perdeu 
ainda pode conhecer o local, 
agendando visitas monitora-
das, com explicações que vão 
da história do próprio Ins-
tituto à trajetória do cultivo 
cafeeiro paulista.

O cafezal do Biológico 
tem cera 2.000 pés de café 
espalhados por 10 mil m², 
junto ao prédio histórico do 

Instituto, construído na déca-
da de 1930 na Vila Mariana. 
Lá, encontram-se as varieda-
des Mundo Novo e Catuaí, 
desenvolvidas pelo Instituto 
Agronômico (IAC-APTA), 
presentes em 90% do parque 
cafeeiro brasileiro.

De acordo com a pes-
quisadora do IB, Harumi 
Hojo, o cafezal foi formado 
na década de 1950 e tinha a 
função de servir de material 
de pesquisa para os técnicos 
do IB estudarem o controle 
de pragas agrícolas. “Atual-

mente, a maior � nalidade é 
didática, histórica e cultural, 
destinando-se à população 
que quer conhecer sua histó-
ria e outras particularidades, 
como demonstração dos 
princípios das boas práticas 
agrícolas”, explica.

Quem quiser ver o cafezal 
em época de colheita deve 
agendar visita pelo telefone 
5087-1704. O Cafezal do Ins-
tituto Biológico � ca na  Ave-
nida Conselheiro Rodrigues 
Alves, 1.252, Vila Mariana. 
Para chegar lá sem usar o 
carro, é possível caminhar a 
partir da estação Ana Rosa 
do Metrô ou usar a Linha 
475-R, que passa em frente 
ao Biológico (Jardim São Sa-
vério - Terminal Parque Dom 
Pedro II)

O que a paralisação dos caminhoneiros 
nos ensinou sobre o lixo que geramos

Por conta da greve dos cami-
nhoneiros, há pouco combus-
tível disponível na cidade, até 
mesmo para os serviços essen-
ciais como transporte coletivo, 
saúde, educação, limpeza urba-
na. Em limpeza pública, para 
garantir combustível su� ciente 
para serviços essenciais como a 
operação dos caminhões que fa-
zem a coleta de resíduos domici-
liares e dos veículos responsáveis 
pela de Resíduos de Serviços de 
Saúde (RSS), a coleta seletiva 
foi temporariamente suspensa. 
Também está mantida, por outro 
lado, a coleta de animais mortos. 

Na Zona Sul de São Paulo, 
esses serviços são prestados pela 
concessionária Ecourbis Am-
biental, que conta com 250 veí-
culos para coleta que é realizada 
nos períodos diurno e noturno.

A economia do combustível 
usado na coleta seletiva é fun-
damental nesse momento. En-
quanto um caminhão de coleta 
regular transporta aproximada-
mente 10 toneladas por viagem, 
há setores em que a coletiva não 
atinge sequer 10% desse total. 

Isso não acontece porque a 
coleta seletiva represente volume 
maior com peso menor, já que 
é composta, principalmente, 
por embalagens leves e outros 
resíduos secos de papel, metal 
e plástico. Mas, sim porque em 
muitos setores falta participa-
ção da população e o caminhão 
circula por várias vias em que 
há poucos sacos contendo os 
recicláveis, disponibilizados por 
moradores.

O consumo de diesel dos 
caminhões, em ambas as situ-
ações, é muito similar, mesmo 
com a diferença de peso e, por 
isso, é preciso concentrar o uso 

Bijuterias sobrando na gaveta? DoeVila Mariana tem cafezal urbano que pode ser visitado. E sem carro

REUTILIZE

na coleta prioritária de resíduos 
domiciliares, saúde e animais.

Também é preciso � car aten-
to às notícias da Prefeitura e 
concessionárias. Se a situação 
perdurar e a coleta regular for 
prejudicada, é necessário manter 
em casa também os sacos. 

O lixo disposto por muito 
tempo nas calçadas, ainda que 
bem acondicionado em sacos 
como indica a legislação, pode 
ser alvo da ação de animais, 
vandalismo ou outros acidentes 
que espalhem o conteúdo em 
vias públicas, comprometendo 
a limpeza urbana de forma 
grave.

informações: converse com ami-
gos, parentes, vizinhos, colegas 
de trabalho e escola. Compar-
tilhe também na internet, por 
email e em redes sociais.

tacar que o caminhão ainda cir-
cula mais para recolher a mesma 
quantidade de resíduos. 

O custo ambiental do lixo 
que cada ser humano produz 
também inclui o transporte até 
os aterros, com mais uso de 
combustível, espaço em ater-
ros igualmente operados por 
maquinários movidos a com-
bustível.

Finalmente, cabe apontar 
que a situação deve provocar 
re� exões sobre a valorização do 
transporte coletivo e de fontes 
renováveis de energia que pos-
sam servir de alternativa para o 
petróleo.

Combustível
O momento crítico vivido 

pela ausência de combustível na 
cidade traz outros questiona-
mentos importantes para quem 
quer adotar nova atitude de res-
peito ao meio ambiente. 

COM POUCO DIESEL DISPONÍVEL, 
PRIORIDADE FOI DADA À 
COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES. 

Consciência e 
atitude coletiva

Em momentos críticos como 
esse, a postura coletiva é o que 
faz a diferença. Quem pratica 
cidadania e age pelo bem da ci-
dade deve guardar os itens reci-
cláveis - que é um resíduo limpo 
e seco - para que seja disponibi-
lizado assim que a normalidade 
for retomada, o que não deve 
impedir a participação e con-
tribuição para que a reciclagem 
seja estimulada na cidade.

Desabastecimento de diesel trouxe refl exões sobre a importância de repensar atos que podem comprometer o meio ambiente e as gerações futuras

Outra atitude coletiva fun-
damental é compartilhar essas 

A limpeza pós-feiras livres 
também continua ocorrento. 
Já os Ecopontos permanecem 
fechados, pois os resíduos cole-
tados nesses locais são encami-
nhados a aterros em rodovias 
federais e estaduais, algumas 
ainda bloqueadas pelos cami-
nhoneiros. 

Os serviços de varrição de 
vias e logradouros foram incre-
mentados e permanecem ocor-
rendo na cidade, por enquanto.

O “lixo” que geramos diaria-
mente - reciclável ou não - ainda 
tem outro custo ambiental: o 
do petróleo. Incluam-se aí os 
custos de exploração e re� no do 
combustível, transporte entre re-
� narias e postos distribuidores, 
além da poluição provocada pelo 
uso dele. 

No caso da seletiva, vale des-
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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 FILHOS

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

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 35

Como surgiram os nomes de 
bairros na região do Jabaquara?

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 que conhecemos por 
Jabaquara, hoje, é diferente 
do que era assim denominado 
no início do século XXI. Hoje, 
Jabaquara é um dos 96 distri-
tos de São Paulo e atinge uma 
área de aproximadamente 14 
quilômetros quadrados. Para 
se ter uma ideia, a primeira vez 
que o Jabaquara foi ofi cializa-
do como distrito municipal, em 
1964 apenas, a divisa dele com 
o Subdistrito Saúde fi cava na 
Rua Décio, ao lado da atual es-
tação Saúde do Metrô. Hoje, o 
distrito só começa na Avenida 
dos Bandeirantes.

E dentro de cada distrito, 
há inúmeros “bairros” dife-
rentes. Um bairro é conceito 
subjetivo e pouco ofi cial, carto-
gráfi ca e geográfi camente fa-
lando. Só no Jabaquara, temos 
Cidade Vargas, Vila Guarani, 
Conceição, Parque Jabaquara, 
Jardim Aeroporto, Vila Babilô-
nia, Sítio da Ressaca, Jardim 
Lourdes, Jardim Mendes Gaia, 
Jardim Oriental...

“Para nós que somos mo-
radores antigos, tudo era 
Jabaquara. Mas realmente 
já havia algumas divisões de 
bairro. A Cidade Vargas, por 
ter sido criada a partir de um 
loteamento para jornalistas e 
comerciários, tinha esse nome 
antes mesmo de as casas te-
rem sido construídas, na dé-
cada de 1940”, conta Lucy Nie-
man, diretora da Escola Nossa 
Senhora das Graças. Ela, que 
fundou a Escola há 60 anos, 
em 1958, hoje tem 83 anos e 
se lembra da dificuldade em 

transporte e infraestrutura 
do passado do bairro. 

Muito difícil seria re-
constituir a história e saber 
exatamente a origem de 
cada um desses nomes. 
Em geral, eles tinham rela-
ção com proprietários de 
terras, donos de chácaras 
ou outras características 
geográfi cas, como é o caso 
do Jardim Aeroporto que, 
obviamente, ficou assim 
conhecido pela proximida-
de com Congonhas. 

No caso da Cidade Leo-
nor e da vizinha Cidade Ade-
mar - que hoje é um distrito 
independente - levantamen-
tos históricos e relatos de 
antigos moradores indicam 
que podem ter sido nome-
ados em homenagem ao 
político Adhemar Pereira de 
Barros, que já foi prefeito da 
cidade de São Paulo (1957–
1961), interventor federal 
(1938–1941) e duas vezes gover-
nador de São Paulo (1947–1951 
e 1963–1966). Ele ou alguém de 
sua família seriam proprietários 
de terras na região. 

No Livro Bairros paulista-
nos de A a Z, o autor Levino 
Ponciano relata essa hipóte-
se, mas também diz que há 
depoimentos dando conta de 
que o engenheiro responsável 
pelo loteamento da área, pela 
empresa Anchieta, seria um 
homem chamdo Ademar.

 Já o bairro de Cidade Leo-
nor, relatam antigos moradores, 
seria, então, uma homenagem à 
esposa do ex-governador, Leo-

nor Mendes de Barros, que tam-
bém dá nome a escolas e outro 
bairro da capital paulista (Jardim 
Leonor Mendes de Barros).

Os bairros cresceram muito 
com olarias nas décadas de 1930, 
1940 e 1950, que serviam ao rápi-
do processo de urbanização que 
a cidade atravessava.  Ao mesmo 
tempo, as olarias atraíram mui-
tos operários a morar na região. 
Os bairros também funcionavam 
como “dormitório”, para novos 
migrantes que chegavam do 
campo em busca de trabalho 
e no Jabaquara conseguiam, 
n a  é p o c a , 
c o m p r a r 
suas casas.

João Ribeiro Granja, construtor de 
casas na Cidade Leonor e morador do 

bairro de 1954 a 1976. Foto de 1954, 
da coleção Messias e Adélia Ribeiro, 

do  acervo do Jornal SP Zona Sul 
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•GASTRONOMIA

Pizzaria na Vila Mariana lança 
massa exclusiva, ainda mais leve

Eles se orgulham de uma 
história que já atinge duas 
décadas e da inspiração ita-
liana. Mas também valorizam 
os toques criativos e saboro-
sos da culinária nacional em 
cada uma de suas pizzas. Essa 
mescla de sabores e culturas 
pode ser considerada a marca 
mais forte da Braz Pizzaria, 
rede que na Vila Mariana tem 
uma unidade especial, por sua 
ambientação toda especial e 
aberta à natureza, como su-
gere o nome: Quintal do Braz.

Agora, a renomada pizza-
ria que já foi elencada por 
críticos gastronômicos como 
uma das 20 melhores do pla-
neta, lançou uma massa de 
pizza ainda mais leve, fruto 
da fermentação natural e de 
farinha integral especial mo-
ída em moinho de pedra: a 
Nuvola, com nome inspirado 
na língua italiana, em que a 
palavra signifi ca “nuvem”. 

A massa, na verdade, foi 
uma inovação temporária do 
cardápio lançada em outubro 
do ano passado. Mas, por con-
ta da demanda e dos pedidos 
da clientela, voltou para fi car. 

Só tem uma ressalva: 
como a massa é resultante 
de fermentação demorada, 
há um limite a ser produzido 
diariamente. O preço é ape-
nas ligeiramente superior à 
massa comum e vale destacar 
que qualquer sabor pode ser 
montado na delicada massa. 

Quem ainda não conhece 
a pizzaria e fi cou curioso pode 
experimentar a massa leve ou 
a tradicional com o sabor mais 
premiado da casa, a Caprese, 

feita com mozarela, tomate 
caqui, mozarela de búfala ar-
tesanal, folhas de manjericão 
gigante e pesto de azeitonas 
pretas. 

A Castelões, lá na Braz, 
tem sabor especial. É feita 
com mozarela recoberta por 
calabresa, mas vale destacar 

que a linguiça da casa é exclu-
siva e artesanal. 

Fica na Rua Gandavo, 447 - 
Vila Mariana. Telefones:  5082-
3800 e 5539-4912. Abre de 
domingo a quinta-feira, das 
18:30h à 00h; sexta-feira e 
sábado, das 18:30h à 01h. Site: 
brazpizzaria.com.br.

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317

Saúde - F: 4508-3606

@alessandra_tonisi
/ateliealessandratonisi  

Alimente o amor 
com doces
momentos

15 ANOS! COMEMORE COM 
PREÇOS BAIXOS, QUALIDADE

BIFE DE CHORIZO ARGENTINO

- R$ 43,9O/KG

FILÉ MIGNON EM PEÇA (CORTAMOS E 

EMBALAMOS A VÁCUO) - R$ 44,9O/KG

BIFE ANCHO URUGUAIO

- R$ 43,9O/KG

R$ 44,

NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 300, 

PARCELAMOS EM 3 X NO CARTÃO!!!

Suas receitas vão 

� car mais saborosas 

com as carnes cruas 

nobres vendidas na 

Ceci Bu� et & 

Grelhados. 

Cortes especiais e 

de frigorí� cos 

certi� cados: 

Picanha, chorizo, 

bife ancho, costelas, 

maminha, linguiças...

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

Dia dos Namorados

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
MÚSICA AO  VIVO
De quinta a domingo, a partir das 20h

Seu Góis preparou tudo para que  12 de junho, 
terça, seja a noite mais romântica do ano 

EXC
LUSI

VO

Cardápio especial: 
Fondue de queijo 
e chocolate à vontade
R$ 150 por pessoa

Reservas 
Email: seugois1566@gmail.com
ou pelo telefone: 5072-3266
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#moda 

#agenda 

Coluna quinzenal com novidades, serviços e agenda do Shopping Plaza Sul
Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 23h  (lojas, das 10h às 22h), e, 
aos domingos, das 10h às 23h (lojas, das 14h às 20h).  Endereço: Praça Leonor Kauppa, 100, 

Saúde, São Paulo (SP). SAC: 4003-7220. www.shoppingplazasul.com.br 

#NOVOPLAZASUL

Divulgação

Shopping Plaza Sul une o ‘Dia do Amor’
à paixão pelo futebol

Dicas de presentes para o 
Dia dos Namorados

Estacionamento do Plaza Sul 
agora tem sinalizadores

#atualize-se

E ste ano, o mês de junho co-
meça com datas importan-
tes e esperadas por muitos. 
Além do Dia dos Namora-
dos, é também quando o cli-

ma do Mundial e o amor pelo futebol 
entram em campo. Pensando nisso, 
o Shopping Plaza Sul uniu estas duas 
paixões em sua campanha “Torcida 
pelo Amor”.

Para aproximar ainda mais o con-
sumidor da campanha e levar o cli-
ma de amor para dentro da casa dos 
brasileiros, a ação conta com compre-
ganhe de almofadas FOM, criadas 
com exclusividade para a Sonae Sierra 
Brasil. As estampas simbolizam a união 
entre os países e a oportunidade que 
os jogos proporcionam de conectar 
o mundo todo.  A mecânica é sim-
ples. Entre 30 de maio e 12 de junho 
(ou enquanto durarem os estoques), 
a cada R$ 300 reais em compras, o 
consumidor pode retirar um FOM da 
Torcida do Amor. São dois modelos 
colecionáveis.

 Para celebrar e entrar no clima de 
torcida junto ao público, o empreen-
dimento organizou duas atrações que 
transmitem o clima do Mundial. Uma 
delas é a mesa de futebol de botão, 
instalada junto ao balcão de troca da 

promoção, a qual os vi-
sitantes poderão jogar 
e se divertir, enquanto 
aguardam para trocar o 
cupom fiscal pelo Fom 
da Torcida do Amor. A 
atividade estará disponi-
vel no Piso 1 – em frente à academia 
Monday.

Já na praça de eventos, até o dia 10 
de junho, o público poderá se divertir 
na Arena Panini, espaço temático com 
diversas atrações relacionadas ao fute-
bol, como um turbilhão de figurinhas, 
jogo da memória, quiz sobre futebol, 

área para fotos onde os visi-
tantes podem colocar o rosto 
em uma moldura e simular 
uma figurinha do álbum, 
espaço para a troca de figuri-
nhas, entre outras. A atividade 
é aberta ao público de segunda 

a sexta-feira das 13h às 21h;  sábados 
das 10h às 22h;  domingos e feriados 
das 14h às 20h.

A campanha Torcida pelo Amor é 
mais uma ação da Sonae Sierra Brasil, 
proprietária do empreendimento e 
uma das maiores empresas de sho-
ppings centers do país.

1. TNG
Jaquetas são a dica da 

TNG para presente certo 
no Dia dos Namorados. 
Essa jaqueta estampa 
camuflada mescla char-
me e personalidade. Vai 
super bem com a calça 
jeans skinny e a bota 
estilo coturno marrom, 
compementada pelo gor-
ro descolado e camiseta 
idem. Vale destacar que a 

loja TNG no Plaza Sul está 
totalmente renovada. 

2. Vivara
Diversas joias cheias 

de estilo para homens e 
mulheres são destaque 
na Vivara para esses dias 
dos Namorados. O de-
sign contemporâneo da 
marca, como nesse anel 
repleto de detalhes, também se destaca 
em relógios, igualmente disponíveis linhas 
feminina e masculina. 

3. Pandora
Conhecida pela possibilidade de montar 

e personalizar pulseiras e colares com pin-
gentes exclusivos, 
como essa pulseira 
com detalhe em 
coração, a Pandora 
está com “com-
bos” especialmente 
pensados para o 
Dia dos Namora-
dos. E nas compras 
acima de R$ 599, 

o cliente ainda ganha uma mini clutch 

em forma de boca, 
exclusivíssima, para 
completar o presente.

4. Aramis
Aproveitar o Dia 

dos Namorados para 
escolher uma das pe-
ças da coleção Inverno 
Aramis é uma decisão 
inteligente. O colete vermelho com bolsos 
fechados em zíperes está em vermelho, cor 
tendência desse 2018. A marca ainda oferece 

várias outras opções em 
vestuário masculino . 

5. Loungerie
A marca lançou uma 

coleção inédita e exclusiva 
de produtos para a mulher 
libertar sua sensualidade 
no Dia dos Namorados. 
Há camisolas sensuais, kits 
especiais de calcinhas, e 
destaque também para a 

coleção Fetiche Noir, que inclui cosméticos 
e acessórios.  

6. Hope
Gisele Bundchen é a estrela da campanha 

do Dia dos Namo-
rados Hope. com 
o mote Amor do 
seu Jeito. Desta-
que para a coleção 
Valência, que têm 
peças repletas de 
renda, para des-
pertar a sensuali-
dade em qualquer 
ocasiã. Transpa-
rências também estão em camisolas e na linha 
Second Skin. 

O Shopping Plaza Sul está sempre 
trazendo novidades! Uma das mais 
recentes é o estacionamento, que está 
novinho em folha. 

Houve renovação da pintura das pa-
redes, o piso também ganhou pintura 
epóxi e a iluminação foi aprimorada. A 
sinalização foi remodelada, com estu-
do viário do sentido das ruas e vagas. 
Ficou mais fácil encontrar uma vaga, 
porque agora basta verificar os sinaliza-
dores recém-instalados. 

Em cada andar da garagem, as cores 
são diferentes para facilitar a localiza-
ção pelo cliente. As garagens foram 
renomeadas: G1, para o subsolo mais 
baixo, Azul, G2, para o subsolo onde 
há Alameda de Serviços - Amarelo; G3 
para o pavimento coberto, acima das 
lojas - Cor Verde, com acesso pela Rua 

Frei Rolim; e G4, pavimento descober-
to, com acesso também pela Frei Rolim.  

Vale ainda destacar que está disponí-
vel na Apple Store e na Google Play um 
aplicativo que permite pagar o estacio-
namento online de forma muito mais 
rápida e fácil, sem precisar recorrer aos 
guichês.

Cine Materna: dia 16
O Cine Materna oferece, todo mês, uma 

sessão de cinema para mamães e seus filhos 
pequenos. A sala de cinema é adaptada ofe-
recendo trocadores de fraldas, o volume do 
áudio reduzido, ar condicionado suave, além 
de luzes mais claras. Podem participar mães 
com bebês de até 18 meses, papais e acom-
panhantes são bem-vindos! As sessões do 
Cine Materna acontecem no Shopping Plaza 
Sul  sempre na terceira terça-feira do mês, às 
14h. Em junho será dia 16. O filme é escolhido 
por votação no site www.cinematerna.org.br

 SERVIÇO:

Balcão de trocas – 
Fom da Torcida do Amor. 

Período: 30 de maio a 12 de junho 
(enquanto durarem os estoques) Horário: 
segunda a sábado das 10h às 22h; do-
mingos e feriados das 14h às 20h. Local: 
Piso 1 - em frente à academia Monday

Arena Panini

Período: até 10 de junh. Horá-
rio: segunda à sexta das 13h às 21h/ 
sábados, das 10h às 22h, domingos e 
feriados das 14h às 20h Local: Praça de 
Eventos – Piso Térreo.

Fut-Encontro: dia 5
Em comemoração aos seis anos do proje-

to Fut-Encontro, o bate-papo especial traz o 
ex-jogador Deivid, os jornalistas Mauro Cezar 
e Humberto Peron e o cantor JC Sampa, do 
Sampa Crew. A Copa do Mundo se aproxima, 
e junto dela a paixão pela seleção brasileira 
vem à tona. Ainda somos 200 milhões em 
ação, como entoava a música símbolo na con-
quista do tri em 70? É o que vamos descobrir 
na edição especial em comemoração aos seis 
anos do Fut-Encontro, na terça 5, a partir das 
19h, no piso térreo do Shopping Plaza Sul. 
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Saúde e Estética

Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

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

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

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

4113-1838
9.9543-4748

CUIDADORES
DE IDOSOS

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

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repousoOdontologia

Psicologia

Sesc Vila Mariana tem Feira de Práticas 
Sustentáveis nesse fi m de semana

•EVENTO

Nos dias 2 e 3 de junho, 
sábado e domingo, das 11 às 
18 horas, o Sesc Vila Mariana 
realiza a Vila Ambiental, uma 
Feira de Práticas Sustentá-
veis, que tem como proposta 
apresentar ao público um 
conjunto de ações e práticas 
ambientais e socialmente sus-
tentáveis, que são realizadas 
na capital e municípios do 
entorno de São Paulo, assim 
como pelo próprio Sesc.

A Vila Ambiental, que re-
úne 10 expositores – Arbo-
recer, Flor de Cabrueira, Ins-
tituto Terra Viva, Muda SP, 
Recando Magini, Roça Urbana 
Orgânica, Sítio Boa Nova, Sí-
tio do Bello, Sítio Florada da 
Serra e Sítio Olho D’água – de 
diversos municípios do estado 
de São Paulo, será um espaço 
de encontro e apresentação 
de experiências de referência 
na área socioambiental, que 
se destacam por seu potencial 
educativo, pelos impactos 
positivos no território e de 
mobilização e envolvimento 
comunitário.

Além da exposição des-
sas práticas, a Vila Ambiental 
propõe também a realização 
de um conjunto de atividades 
integradas realizadas pelos 
expositores convidados, cujo 
objetivo é o de ampliar a dis-
cussão e aproximar o público 
das experiências apresenta-
das.Confi ra a programação!

► Plantas Medicinais: 
Movimento Muda SP

O Coletivo Movimento 
Muda SP irá abordar o mundo 

das plantas medicinais apre-
sentando as diversas formas 
de sua utilização, proprieda-
des e como benefi ciá-las. Dia 
2 de junho, sábado, das 11h 
às 11h45.

► Permacultura para 
crianças/ Instituto Terra Viva

A eliminação dos recursos 
naturais está comprometen-
do a existência da vida no 
planeta. A permacultura en-
sina que cada indivíduo pode 
contribuir no seu âmbito lo-
cal e que o conjunto desses 
locais é um organismo vivo. 
O Instituto Terra Viva aborda-
rá alguns princípios sobre a 
permacultura com dinâmicas 
sobre o cuidado com as pes-
soas, o cuidado com a terra e 
a partilha justa. Dia 2 de junho, 
sábado, das 12h às 12h45.

► Permacultura e 
saneamento alternativo/ 
Sitio Boa Nova

Bate-papo sobre sistemas 
alternativos de saneamento 
básico utilizados pelo próprio 
Sítio Boa Nova em sua pro-
priedade: banheiro seco, fi ltro 
biológico de águas cinzas e 
cisternas para captação de 
água de chuva. Dia 2 de junho, 
sábado, das 14h às 14h45.

► Queijos Vegetais 
-  Sítio Olho d’água

O coletivo discutirá sobre 
alimentação saudável e irá 
propor a confecção de queijos 
vegetais ao vivo. Dia 2 de ju-
nho, sábado, das 15h às 15h45.

► Processos de reapro-
veitamento de materiais Flor 
de Cabruêra

O projeto Flor de Cabruêra 
realizará uma conversa sobre 
os processos de reaprovei-
tamento de materiais, suas 
técnicas e os impactos posi-
tivos para o meio ambiente 
e a geração de renda. Dia 2 
de junho, sábado, das 16h às 
16h45.

► Produção de hortaliças-
Roça Urbana Orgânica

A iniciativa debaterá neste 
encontro um pouco sobre o 
processo de produção de hor-
taliças na prática, mostrando 
elementos desde o plantio a 
colheita, relatando o trabalho 
e os desafi os em campo.. Dia 
2 de junho, sábado, das 17h 
às 17h45.

► Produção de mel orgâ-
nico. Sítio Florada da Serra

Bate-papo sobre a produ-
ção de mel orgânico e o seu 
manejo agroecológico.. Dia 
3 de junho, domingo, das 11h 
às 11h45.

► Degustando as 
frutas da Mata Atlântica. 
Sítio do Bello

Há quase 20 anos divulgan-
do as frutas nativas do Brasil, 
o Sítio do Bello mostrará, 
nessa edição da Feira Susten-
tável, as frutas da Mata Atlân-
tica em diversas formas e 
possibilidades.Dia 3 de junho, 
domingo, das 12h às 12h45.

►Confecção de suco 
detox de cambuci e shake 
de juçai. Recanto Magini

Demonstração de receitas 
de bebidas, como o suco de 
Cambuci e de uma bebida 
mix da fruta nativa juçara 

com cambuci e leite. Dia 3 de 
junho, domingo, das 14h às 
14h45.

 ► O Incrível Mundo 
das PANC (Plantas Ali-
mentícias Não Conven-
cionais). Arboreser

A Natureza farta faz bro-
tar alimentos até mesmo nas 
calçadas da cidade. Ignora-
dos pela maioria das pessoas, 
que perdem a oportunidade 
de conhecer os grandes be-
nefícios desses alimentos, a 
ofi cina do coletivo Arboreser 
apresentará as qualidades 
dessas plantas pioneiras que 
nascem em nosso meio ur-
bano, valorizar seu potencial 
nutricional e ensinar a cultivá-
-los em nossas casas. Dia 3 
de junho, domingo, das 15h 
às 15h45.

A VILA AMBIENTAL – FEI-
RA DE PRÁTICAS SUSTENTÁ-
VEIS acontece dias 2 e 3 de 
junho, sábado e domingo, 
das 11 às 18 horas, na Praça de 
Eventos do Sesc Vila Mariana. 
Livre. Grátis (não é necessária 
a retirada de ingressos antes 
das atividades).

O  SESC VILA MARIANA 
– Rua Pelotas, 141 – Vila Ma-
riana. Telefone – 5080-3000. 
Estacionamento: R$ 5,50 a 
primeira hora + R$ 2,00 a hora 
adicional (Credencial Plena: 
trabalhador no comércio de 
bens, serviços e turismo ma-
triculado no Sesc e dependen-
tes). R$ 12 a primeira hora + R$ 
3,00 a hora adicional (outros). 
200 vagas.

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/

PASSEIOS DE
UM DIA PELA
CIDADE DE 
SÃO PAULO

Guia Responsável:  
Noemi Carvalho, 
Guia de Turismo e Organizadora 
das Viagens da Vivencias Tur

www.vivencias.tur.br
9-9918-9517 pelo whastApp

SÃO PAULO

Guia Responsável:  

AV. PAULISTA CULTURAL I
Dias 14 e 28 de julho, 

sábados, às 13h
· Ponto de encontro: Metrô Brigadeiro. · 

· Visitas: Tours a pé e guiadas no roteiro 

Casa das Rosas; Parque Cultural Paulista; 

Sesc Av. Paulista com visão panorâmica 

do Terraço - 17o. andar; Japan House

· INSCRIÇÕES ABERTAS

VALOR:  R$ 30 POR PESSOA 

Inclui: √ Guia durante as visitas, com tempo livre 

para fotos. √  Roteiro da visita e café expresso 

em um dos locais visitados √ Destinado ao pú-

blico acima de 18 anos. √ Duração da visita: das 

13h às 17h. √ Máximo de 10 pessoas por turma. 

√ Recomenda-se estar almoçado antes da visita. 

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

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

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058
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Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino
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LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 649 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

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

V. GUMERCINDO
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$ 705 MIL
Exc oferta, ótima localização,

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

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  2 GRS

R$ 948 MIL
Exc. residência, ótima localização, 
2 sls, 3 dts, 2 grs, amplo quintal. 

Terreno 5x45.

MOEMA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

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

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

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.150 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

PÇA. ÁRVORE
APTO   3 DTS  STE  2 GRS

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

varanda. Ao lado do Metrô.

VERGUEIRO
SALA COMERCIAL 30,25M²  GAR

R$ 2.300,00
No primeiro ano, aproveite o 

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

de giro de sua empresa

V. MARIANA
SALA COMERCIAL

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

Fácil acesso ao Metrô Ana Rosa.

V. MARIANA
SOBRADO COMERCIAL

R$ 7.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas, 

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

V. CLEMENTINO 
SOBRADO COMERCIAL

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

4 banheiros, 6 vagas.
Vale a pena conhecer!

CHÁCARA INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

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

ótima localiz, andar alto.

MIRANDÓPOLIS
CASA ASSOBRADADA

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

ser escritório ou residencial.

SAÚDE
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 440 MIL
Exc negócio, living 2 ambientes, 

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

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 698 MIL
Ótimo apto, 96m² áú,

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

PRAÇA DA ÁRVORE
SOBRADO  3 STES  4 GRS

R$ 1.370 MIL
Lindo sobrado, novo,

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

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  GAR

R$ 779 MIL
Excelente sobrado, ótima
localização, rua plana,
quintal com edícula.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

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

localização, lazer completo. Único.

SAÚDE
APTO   2 DTS  STE  GAR

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

sala 2 ambs com sacada.
Próximo ao Metrô Saúde.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

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

SAÚDE
APTO  1 DORM  GAR

R$ 325 MIL
Excelente negócio, apto

situado ao lado do Metrô Saúde, 
repleto de armários.

 V. MARIANA
APTO  2 DTS  STE  GAR

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

Cruz. Cond baixo.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

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

repleto de armários.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  3 GRS

R$ 875 MIL
Ótimo apto, 90m² AU, excelente 

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

V. MARIANA
APTO  4 DTS  STE  2 GRS

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

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS 2 STES 3 GRS

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

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

PLANALTO PTA
SOBRADO

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

plan, 4 vgs cob c/depósito.

REPÚBLICA
APTO  1 DORM  S/GAR

R$ 300 MIL
Ótima kitnet, edif Copan, Metrô 
República, 35m² áú, cond baixo,

exc est conservação.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 520 MIL
Apto reformado, living amplo, 

excelente localização,
repleto de armários.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 583 MIL
Oportunidade, lindo apto,

semi novo, living c/ terraço, lazer, 
próx ao Metrô.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

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

PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE

CHÁC. INGLESA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.089 MIL
Impecável apto, semi novo,

living amplo, int c/ varanda gour-
met, lazer completo.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  23 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.149 MIL
136m² áú, living amplo c/ terraço, 

and alto, exc local, cond baixo.
Próx Metrô Pça Árvore.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.219 MIL
Exc negócio, andar alto, 108m² áú, 

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

CONSOLAÇÃO
APTO  STE  GAR

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

coz americana. Lazer com pisc, 
churrasq e academia.

V. MARIANA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 2.100,00
Ótimo apto, boa localização. 

Próximo ao Metrô
e Shopping Santa Cruz.

V. CLEMENTINO
APTO   3 DTS  GAR

R$ 2.200,00
Ótimo apto, living amplo,

2 ambientes, bem localizado, 
repleto de armários.

V. CLEMENTINO
CASA TÉRREA SL GAR

R$ 1.800,00
Ótimo casa térrea,

para fins comerciais,
bem localizada

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.400,00
EXC SOBRADO, 2 SUÍTES, 2 VAGAS

COBERTAS, QUINTAL, CHURRASQ.
PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado, ao 

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

V. CLEMENTINO
CONJ. COMERCIAL

R$ 329 MIL
Exc localiz, 42m² áú, 1 vg gar, 
toda infra- -estrutura. Ao lado 

Metrô e Shopp Santa Cruz.

V. CLEMENTINO
CONJUNTO COMERCIAL

R$ 1.200,00
Exc conj comercial, 42m² áú,

1 gar. Ao lado do
Metrô Santa Cruz.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

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 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
BQ. DA SAÚDE

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

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

170 m² - REF.: 16.358

APTO
JD. DA SAÚDE

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

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

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

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

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

REF.: 15.545 

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo 

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

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

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

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

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

REF.: 15.058

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Ótimo local da rua André 

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

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

REF.: 15.207

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

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

estuda permuta c/ apto.
menor valor na região.

REF.: 16.357

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

REF.: 15.818

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

Juvenal Galeno - REF.: 16.485

APTO
CHÁC. INGLESA

R$ 420 MIL
A 900 mts. do Metrô Pça. 

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

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

REF,: 16.681

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

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

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

2 carros - REF.: 16.413

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
SAÚDE

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

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

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

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

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

REF.: 15.544

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

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

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Ótimo local do bairro, vago, 
c/ 2 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., copa, cozinha, 

despensa, lavanderia, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 5 x 25m, construção 

141 m² - REF.: 15.687

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 550 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
construção de 180 m², c/ 2 
dormitórios c/AE, sendo 2 

suítes, hidro, living, lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, lavande-
ria, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 16.741

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 595 MIL
Ótima localização do bairro, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 
living, cozinha, despensa, 
lavanderia, quarto e wc p/ 

empregada, garagem p/ 1 carro 
REF.: 16.772

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

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
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, AU 
= 302m², acabto. diferenciado, 
c/ 3 suítes, 1 máster c/ closet, 
living p/ 4 amb. c/ jacuzi e área 

gourmet, sl. TV, lavabo, coz. 
planej., dep. p/ emp., gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.758

TÉRREA - PRÓX.
A 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

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

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

REF.: 16.383

APTO
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

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 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
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

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

p/ 2 carros - REF.: 16.479

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

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., garagem p/  2 
carros - REF.: 16.790

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

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

Excelente infraestrutura c/ 
estacionamento, teatro, sl. 

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

p/ 2 carros - REF.: 15.612

SOBRADO
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
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótima localização do 

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

carro - REF.: 16.063

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 495 MIL
Ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira, vago, c/ 3 

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

proposta - REF.: 15.601

APTO
MIRANDÓPOLIS

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

1 carro - REF.: 15.774

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
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua Pris-
ciliana 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$ 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

TERRENO
V. GUMERCINDO

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

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

finalidades -REF.: 16.459

APTO
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

SOBRADO
SAÚDE

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

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

emb., quintal c/ churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.129

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 suítes, 
living p/ 3 amb., lavabo, escri-
tório, cozinha conjugada c/ es-
paço gourmet, quintal gramado, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.555

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Terreno 338m², constr. 330m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ closet 
e hidro, living p/ 2 amb., sl. 
jantar, adega, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., escritório, 
quintal c/ área gourmet, gar. p/ 

4 carros - REF.: 15.617
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 TERRENO COM CASA VELHA 
VILA GUARANI

R$ 350 MIL - 10 x 20 m²
Ótimo para dois sobrados

AP VL. STO. STEFANO PRÓX. 
SCHINCARIOL - R$ 315 MIL

61m2, 2 dorms. c/ AE, sala, coz. 
c/ AE, lavand, WC social, varanda 

fechada c/ vidro, 1 vaga, lazer. 
Oprtunidade. Estuda Oferta.

SOBRADOS NOVOS R$ 725 MIL 
V. GUARANI  RUA CRISTOVÃO
COLOMBO M. DE MATOS, 74 

EM EXPOSIçÃO
3 dorms,1 suite, banh.social, 2 

varandas, sala toda em porcela-
nato, lavabo, coz. lavanderia c/

churrasq.2 vagas. Temos outros. 

 SOBRADOS NOVOS CHAC.
INGLESA, R: ARARÊ 303/307

R$ 920 MIL - PX. METRô 
124m2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box 
no banh, banh. soc. c/ box, va-

randa, sala, lav, coz, lavand. cob, 
churr, 2 vagas. Ac. financiamento. 

SOBRADO NOVO
V. GUARANI - R: CASÉRIO 
LEMBO, 54 - R$ 800 MIL

130m AC, 3 dormitórios, 1 suite,
1 WC, varanda, sal lavabo, 

cozinha, churrasqueira, 2 vagas

SOBRADO GEMINADO SEMI 
NOVO VL. GURANI R$ 500 MIL
110M2 ac, 3 dorms, 1 ste, 1 WC 

social, sala 2 ambs. c/ carpete de 
madeira, lavabo, cozinha, lavand, 

2 vagas. Oportunidade.

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

“SEDE PRÓPRIA”

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 c/ 5 
VAGAS Só R$ 1100 mIl

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

SObRAdO JAbAqUARA/
cIdAdE VARGAS
Só R$ 650 mIl

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

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

de gar. Ref  10-3460

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

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

APtO JAbAqUARA
R$ 380 mIl 

Apartamento com 67m2 de 
área útil, 2 dormitórios + 

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

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$ 300 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

APtO  VIlA GUARAnI 
PROx. mEtRô 

cOncEIçãO- R$ 340 mIl
1 dormitório, sala 2 ambs, 

cozinha, armários, condomínio 
baixo, vaga de garagem, 

andar alto, ótima localização.  
REF.: 05-3295

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$ 560mIl
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 
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

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

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

SObRAdO nA bOcA
dO mEtRO cOncEIçAO 

R$ 1.500 mIl
3 dormitórios + 2 dorms (piso 

inferior), coz, sala ampla 2 
ambs, lavand, 8 vagas de gar. 

Fachada c/ 10m, para uso
res/coml! REF.: 05-3654

tERREnO c/ 4 cASAS 
APEnAS R$ 400 mIl 

Oportunidade! Otimo
investimento no Jabaquara. 
Terreno 10x25. Próximo ao 
comércio local, bom para 

renda.  REF.: 05-3656

nOVO  mObIlIAdO  APtO 
R$ 480 mIl JAbAqUARA

Lindíssimo e mobiliado,

próx. Metrô, 60m2, c/ 2 dorms, 

suíte, arms, sala com sacada, 

cozinha americana,

repleto de armários, 

muito bem localizado.

Tudo novo sem uso.

REF.:05-3655 

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

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

Rua das Rosas, n o 266
 Mirandópolis, SP

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.
L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã OAPTO METRÔ SAÚDE 68M² 

REFORMADO
2 dorms, sala 2 ambs. c/ sacada, 

escritório com armários, repleto de 
arms. planejados, lazer, 1 vaga. 

R$ 420 mil Cond. R$ 580,00

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

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

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

APTO METRÔ
ANA ROSA 68M2 AU

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

APTO METRÔ PARAÍSO
115 M2 AU

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

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

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

de armários, R$ 650 mil

www.remaxflow.com.br

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

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

total, 1 vaga. R$ 340 MIL

remax

KIT NET PRÓX METRÔ

SÃO JOAQUIM 40M² AU

R$ 200 MIL

AP. METRÔ ANA ROSA
76 M²

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

R$ 600 mil

AP. JARDIM CELESTE
60M2

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

de AE planejado, ótima localização
R$ 220 mil

AP. METRÔ IMIGRANTES
80 M²

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

R$ 440 mil

AP. METRÔ PARAÍSO
76M² AU

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

1 vaga. R$ 650 mil

KIT NET  METRÔ

SÃO JOAQUIM - 40M²

R$ 800,00

AP. METRÔ PARAÍSO
90 M²

2 dorms, sala 2 amb,
1 vaga, R$ 2.200,00

APTO DUPLEX VILA MARIANA
170 M2 AU REFORMADO

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

repleto arms, 2 vgs. R$ 750 MIL

cr
ec
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APTO METRÔ VILA MARIANA 
115M²

3 dormitórios, sendo 1 suite, sala
2 ambientes, cozinha, lavanderia, 

2 WC´s, dependência de
empregada, 1 vaga. R$ 680 mil

APTO METRÔ ANA ROSA 
80M²

Reformado, repleto de armários 
embutidos, 2 dormitórios, sala

2 ambientes, cozinha, lavanderia, 
dependência de empregada,

1 vaga. R$ 680 mil

APTO PARAÍSO PRÓX. 

METRÔ BRIGADEIRO - 100M²

2 dormitórios, sala 2 ambientes, 

quarto de empregada.

R$ 530 mil

Brasil

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

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$329 MIL P/ COMPRAR  IMÓVEL

CONSTRUIR  / CAPITAL GIRO
QUERO R$30 MIL +

TRANSF.  DIV. -  94365-4261 ( PARTIC.)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

IGREJA SEICHO-NO-IE MASAHARU TANIGUCHI (MANABU KAI)

REf.: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Finalidade: ASSUNTOS DOUTRINARIOS, ATIVIDADES 

ORGANIZACIONAIS. 

O presidente daIGREJA SEICHO-NO-IE MASAHARU TANIGUCHI, no uso de suas 

atribuições estatutárias, vem convocar todos os seus membros, para comparecerem 

à assembleia geral extraordinária que irá ser realizada no 22 de Junho de 2018, 

no auditório de sua sede, no endereço Rua Condurú n° 27 – Jabaquara – São 

Paulo – SP, a instalar-se em primeira convocação às 16h00 horas e, em segunda 

convocação às 17h00 horas, tendo a seguinte ordem do dia:

ASSUNTOS DOUTRINARIOS, ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS. 

São Paulo, 01 de Junho de 2018.

PROFESSOR OSVALDO SHINITI MURAHARA 

 PRESIDENTE DA IGREJA SEICHO-NO-IE MASAHARU TANIGUCHI

creci-50.611
ricardo: 5585-0161 / 9 9727-4548

VENDAS
VILA MARIANA 

Atráz so INSS r. Sta Cruz
Apto 2 dts. c/ AE, sala, liv, banh, 
AS, coz. planej. e gar. Totalmente 

reformado, prédio e apto cond. 
baixo, vago. Só R$ 420 mil 

SAÚDE
r. Ibituruna, próx. Metrô

Apto c/ 70 AU, 2 dts. c/ AE, banh, 
sala, liv. c/ terraço, coz. planej, 

D.E. e gar, lazer total, excelente, 
face norte. Só R$ 520 mil 

VILA CLEMENTINO
 r. Nap. Barros px. Hosp. SP
Apto c/ 70 AU, 2 dts. c/ AE, sala, 
liv, banh, coz. c/ AE, AS, 30 rev, 

2 gars, reformado, belíssimo, face 
norte, doc. ok. Só R$ 650 mil 

VILA CLEMENTINO
 Sobrado Coml. ou res.

2 dts, banh, sala, liv, coz 
quintal, WC, 1 gar, 90 AU, ótima 

localização . Só R$ 480 mil 

QUARTO E COZINHA
VILA GUARANI

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

direto com proprietário

Cel.: (11) 99941-4617

ALUGA-sE QUARTO 
mETRô sAúDE

Em apto. para moça que 
trabalhe/estude, sem vícios. 
Despesa única R$ 800,00

Cel.: 2578-5473
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Obra de readequação do viaduto 
Mateus Torloni está “prestes 
a começar”, diz Prefeitura

•URBANISMO

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

VIDRAÇARIA 
E SERRALHERIA 

DO BOSQUE

◊ EnvidraçamEnto 
dE SacadaS 

◊ vidroS comunS E 
tEmpEradoS 

◊ Box  ◊ ESpElhoS 
◊ corrimão 

◊ Guarda corpo  
◊ ESquadriaS dE 

alumínio manutEnção 
Em GEral

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

R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

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

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

BSV

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

Materiais de
Construção
➢ Ferramentas
➢ Tintas 
   e Acessórios
➢ Elétrica
➢ Hidráulicos
➢ Ferragens
➢ Iluminação

5081-2336    
gw@lojagw.com.br  |  www.lojagw.com.br

Rua dos Otonis, 614 - Vila Clementino

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

R$ 62,90
M2/COLOCADO

Piso laminado
EUCAFLOOR

MOSQUITO SÓ DO LADO DE FORA
Para diversos modelos de janelas

Barreira definitiva
contra os insetos.
Não impede a passagem
do ar e nem do sol.

Rua das Rosas, 482 - Praça da Árvore - SP
94767-7072 2807-0797 / 3486-7774

JL REFRIGERAÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ESPECIALIZADA EM TODAS AS MARCAS

➢ Máquinas de Lavar ➢ Secadoras ➢ Lava e Seca 
➢ Freezers ➢ Geladeiras ➢ Fogões ➢ Microondas
➢ Adegas Climatizadas NÃO COBRAMOS

TAXA DE VISITA

Av. Dr. Altino Arantes, 817      2578-8162      9 5467-09182578-8162      9 5467-0918

- OFERTAS -  
Informações exclusivas

Dicas de lazer 
e gastronomia 

Acompanhe o jornal 
SP Zona Sul também 

pelo Facebook

/jornalspzonasul

Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Den-
tistas com experiência 
na área de Implantes 
Dentários, que tem por 
finalidade ajudar a po-
pulação de nossa cida-
de e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras 
do metrô Santa Cruz). 

Oferecemos a todos 
implantes de alto nível 
e última geração. 

Com experiência de 
muitos anos oferecen-
do serviços à comuni-

dade, damos a todos 
a oportunidade de re-
por dentes perdidos, 
ou substituir pontes 
móveis, dentaduras ou 
próteses mal adapta-
das por dentes fixos, ou 
dentaduras abotoadas.

Os dentes são im-
portantes para a mas-
tigação, fala e estética 
facial. Sua perda pode 
acarretar dificuldades 
físicas e até psicológi-
cas e sociais.

Na primeira fase , re-
colocamos a sua 

raiz que foi per-
dida, através 

deste implan-
te, que fica-

rá em sua 
boca por 

a p r o x i -
m a d a -

mente 3 a 4 meses, para 
daí iniciarmos a segunda 
fase que é a colocação 
das coroas ou próteses 
presas nestes implantes.

A colocação dos im-
plantes é através de 
pequenas cirurgias, 
simples, sem dor, de 
modo que ninguèm 
deixará de realizar seus 
afazeres no dia seguin-
te à colocação, nem 
ficará sem seus dentes 
provisórios.

O implante é uma raiz 
artificial que, depois 
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 3399-4399 (h.c) 

c/ Rose ou Marcia, para marcarem avaliação

IMPLANTES DENTÁRIOS
EM CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO

Fundado em 17 de julho de 1960

Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048

Mirandópolis - CEP-04047-002

PABX 5072-2020

CNPJ 48.552.178/0001-71

CCM 8.713-704-6

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável

Ana Maria Fuster Coluccio

MTB 23.403

S.PAULO ZONA SUL
As matérias assinadas e / ou em qua-
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A vizinhança do viaduto 
Mateus Torloni está atenta e 
já se queixa: onde está a obra, 
prometida para começar em 
dez dias? Bairros como Cidade 
Vargas e Vila Guarani sofrem 
com os impactos no trânsito 
em dias de evento no São Pau-
lo Expo, pavilhão e centro de 
convenções localizado no Ja-
baquara. Ali, embora tenham 
sido construídas novas alças 
de acesso ao viaduto Mateus 
Torloni, para absorver o trá-
fego do entorno, duas dessas 
novas vias foram interditadas 
ainda no dia de sua inaugura-
ção, em julho de 2016, e não 
foram mais reabertas. 

A atual gestão afi rma que 
o projeto de construção e 
adaptação, executado em 
2016, não foi aprovado pela 
administração municipal - nem 
pela Companhia de Enge-
nharia de Tráfego, nem pela 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana. Na “inauguração” 
das alças, havia representan-
tes da CET, Subprefeitura do 
Jabaquara (atual Prefeitura 
Regional) e também do Cen-
tro de Convenções. Mas, na 
ocasião, os problemas já fi ca-
vam claros: a região estava to-
talmente congestionada por 
conta de um evento realizado 
no São Paulo Expo. 

Novo atraso
Embora a promessa tenha 

sido, em 10 de maio, de iniciar 
as obras “em dez dias”, Siurb 
afi rma que a intenção era de 
começar os trabalhos em 28 
de maio, segunda passada. 
Em nota enviada ao São Paulo 
Zona Sul, a Secretaria alega 
que, por conta da paralisação 
dos caminhoneiros, as máqui-

nas que irão operar no local 
estão sem diesel.

E garante que “a obra terá 
início logo que o abastecimen-
to seja normalizado”.

Ressalta ainda que as ade-
quações serão executadas pe-
los responsáveis da São Paulo 
Expo por meio de um Termo 
de Responsabilidade de Obra 
já aprovado pela SIURB e CET 
e não terão custos para a 
Prefeitura.

Sinalização
Outro problema no entor-

no do São Paulo Expo está 
relacionado ao traçado viário 
e sinalização, especialmente 
de solo. Na entrada da Rua 
Santa Antília, há uma “mão 
invertida” ou “mão inglesa” 
de trânsito que deixa confuso 
mesmo moradores do bairro 
e provoca erros por parte 
dos motoristas diariamente. 
Inadvertidamente, entram ou 
saem da via pela contra-mão.

As placas colocadas na 
área só confundem. E têm 
sido alvo de vandalismo - ou 
acidentes - de forma recor-
rente. 

Outro problema da sinali-
zação está na junção das ruas 

Amborés e Santa Antília. Na 
primeira, há placas indicando 
que o estacionamento é proi-
bido, no sentido do viaduto 
Mateus Torloni. A rua Santa 
Antília, que é continuação da 
Amborés, não tem as placas 
mas, ainda assim, contam 
motoristas que usam a região 
e moradores, fiscais da CET 
multam quem estaciona ali. 

Principalmente quem pro-
cura vagas e faz o retorno 
da rua Santa Antilia na Praça 
Barão de Angra não vê as tais 
placas de proibição. 

O jornal São Paulo Zona Sul 
já enviou mais de cinco ques-
tionamentos à Companhia de 
Engenharia de Tráfego, sem 
resposta. Os moradores tam-
bém têm buscado respostas e 
melhorias, comparecendo às 
reuniões do Conselho Comu-
nitário de Segurança (Conseg) 
Jabaquara, que ocorre na 
terceira segunda-feira de cada 
mês no bairro (Praça 20 de Se-
tembro, 2 - sede da Sociedade 
Amigos da Cidade Vargas). 
Sempre há um representante 
da CET nos encontros, mas 
até agora nenhuma mudança 
concreta se efetivou. 

Sinalização na região precisa de melhorias
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Mesmo com rodízio suspenso, poluição cai 
pela metade com greve dos caminhoneiros

O Rodízio de veículos foi 
suspenso na cidade essa se-
mana, assim como a Zona 
Máxima de Restrição de ca-
minhões. Essas duas medidas 
existem, na capital paulista, 
para evitar imensos conges-
tionamentos, especialmente 
em horários de pico. Mas, 
ainda assim, durante toda a 
semana, o trânsito foi similar 
à de um feriado.  A Compa-
nhia de Engenharia de Tráfe-
go registrou, na terça-feira, 
congestionamento zero, sem 
pontos de lentidão. 

Esse cenário improvável 
foi causado pela greve dos 
caminhoneiros, que represen-
tou o desabastecimento de 
combustível na cidade. Já na 
sexta passada, 25 de maio, os 

postos da cidade esgotaram 
seus estoques e muitos mo-
toristas passaram a deixar os 
carros na garagem. Também 
a frota de ônibus coletivos foi 
reduzida em média pela me-
tade e outros serviços, obras 
e eventos foram suspensos. 

As ciclovias da cidade, por 
outro lado, tiveram seu uso 
ampliado e o metrô estendeu 
o horário de funcionamento 
na madrugada. 

O resultado de todo esse 
cenário? O Sistema de Infor-
mações de Qualidade do Ar, 
da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb), 
observou que a queda no 
tráfego levou à diminuição 
pela metade da poluição at-
mosférica.

“Houve uma redução de 
50% da poluição na capital 
paulista. Esse é um episódio 
raro e vamos estudar suas 
consequências na saúde pú-
blica. Quem sabe, essas evi-
dências quantitativas sirvam 
de argumento para a criação 
de políticas públicas”, disse 
o diretor do Instituto de Es-
tudos Avançados (IEA-USP), 
Paulo Saldiva,

Na tarde de segunda-feira 
(28), por exemplo quando os 
caminhoneiros ainda estavam 
paralisados, a qualidade do ar 
na capital paulista era consi-
derada boa em todas as esta-
ções de medição e para todos 
os poluentes analisados, algo 
difícil de ser registrado.

De acordo com a compa-

ração dos dados diários sobre 
poluição atmosférica medidos 
pela Cetesb, os índices de po-
luição aumentaram quando 
houve a liberação do rodízio, 
seguido de uma forte queda 
após a falta de combustível e 
a redução de carros e a frota 
de ônibus nas ruas.

Saldiva comparou os da-
dos relativos aos índices de 
monóxido de carbono (CO), 
dióxido de nitrogênio (N2O) e 
partículas inaláveis na atmos-
fera. Os três índices, direta-
mente ligados à liberação da 
queima de combustíveis, são 
historicamente mais altos às 
segundas-feiras e sextas-fei-
ras, quando há mais trânsito 
na cidade, e diminuem nos 
fi ns de semana.

A equipe de pesquisadores 
teve a oportunidade de medir 
a poluição de São Paulo em 
uma outra experiência rara: 
a greve dos metroviários em 
maio de 2017. Naquela época, 
no entanto, a poluição atmos-
férica dobrou.

A estimativa, desta vez, é 
que com a redução de carros 
e ônibus na rua, evite-se, pelo 
menos, seis mortes por dia na 
capital paulista. “Só teremos 
essa resposta mais para fren-
te, com os cálculos prontos”, 
disse Saldiva.

Veja mais notícias sobre 
a greve dos caminhoneiros e 
serviços comprometidos na 
cidade em nossa página na 
internet: www.jornalzonasul.
com.br

Acupuntura
familiar é tema de 
curso na Ana Rosa

O professor Alexandre 
Gameiro ensinará os recursos 
para tratamentos caseios sem 
uso de agulhas. Apenas com o 
uso de aponta e moxa, o aluno 
receberá os conhecimentos 
básicos do fl uxo energético 
das mãos, suas vantagens e 
pontos para aplicação de ca-
sos específi cos. O curso tem 
apostila e certifi cação ao fi nal. 
Será no dia 19 de maio, das 
13h30 às 17h, já com inscrições 
abertas. Informações e reser-
vas pelo telefone 5083-8535. 
O Atitude de Viver fi ca no Lar-
go Ana Rosa, 29 - conjunto 102, 
próximo ao metrô Ana Rosa. 
Mais informações no site 
www.atitudedeviver.com.br. 

Festa Junina no 
Instituto Meninos
de S. Judas Tadeu

Quem está buscando uma 
boa quermesse já tem opções 
na região. O mais legal é que 
ela tem caráter benefi cente, 
ou seja, quem for se diverte 
e ainda contribui para um 
importante trabalho social 
local. É o caso da festa junina 
com bingo beneficente que 
vai acontecer no Instituto 
Meninos de São Judas Tadeu, 
tradicional instituição localiza-
da no Planalto Paulista. A festa 
acontecerá nos domingos dias 
3, 10, 17, 24 de junho e 1 de 
julho, sempre das 10h às 22h, 
sempre com entrada gratuita. 
Haverá bingo beneficente a 
partir das 14h, brincadeiras 
diversas, comidas e bebidas 
típicas, apresentações das 
crianças atendidas, música e 
muito mais. Será no estacio-
namento do IMSJT: Av. Itacira, 
2801. Telefone: 5586-8666. 

Vivência em 
massagem Thai

A terapeuta corporal Sônia 
Imenes em ação, aplicando 
a técnica tailandesa. No mês 
de junho, durante os dias 09, 
14, 15 e 16, o Sesc Vila Mariana 
oferece uma vivência em Mas-
sagem Thai, prática tailandesa 
curativa que utiliza a massa-
gem como forma de equilíbrio 
corporal. A atividade, que é 
gratuita e aberta a todos os 
públicos, acontece no espaço 
Corpo & Artes da unidade.  Na 
vivência, ministrada pela tera-
peuta Sônia Imenes, os parti-
cipantes terão a oportunidade 
de aprender sequências bási-
cas desta antiga arte de cura, 
como recursos práticos para a 
preservação da saúde no seio 
familiar, aliadas a um proces-
so de autodesenvolvimento 
pessoal e em grupo. A técnica, 
que tem objetivo energético 
e físico, utiliza manobras cor-
porais que envolvem torções, 
compressões e alongamentos 
profundos. Proporciona ainda 
aumento da fl exibilidade dos 
músculos e articulações. Dias 
09, 14, 15 e 16 de junho; quinta 
e sexta, às 18h30; sábados, 
às 16h30. Espaço Corpo & 
Artes, 6° andar, torre B. Livre 
| Menores de 10 anos acom-
panhados pelo responsável 
Grátis. Retirada de senha 30 
minutos antes.

Exercícios para 
lombalgia crônica

O Setor de Reabilitação da 
Disciplina de Reumatologia da 
Unifesp recruta voluntários 
com idade entre 18 a 50 anos 
e que tenham diagnóstico de 
lombalgia mecânica postural 
crônica (sintoma de dor lom-
bar por mais de 12 semanas). O 
protocolo de exercícios físicos 
(exercícios funcionais) será 
realizado por um período de 12 
semanas, durante duas vezes 
por semana nos períodos da 
manhã e tarde, na Vila Clemen-
tino. Contato com Emília pelo 
telefone (11) 98087-9109.
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