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Subestação Vila Mariana é reconstruída

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM Página 3 - História do bairro - Parte XLVI

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: nomes de rua 
retraram evolução da Cidade Vargas 

Bolo de Gianduia: cheio de 
sabor e beleza, é ótima opção 
para celebrações em família

ITAIPU BATERIAS
A BAse 

de trocA
38Ah Fit 45 Ah 50 Ah

CorollA/CiviC
60 Ah 70Ah

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

Rua Santa cruz, 2094
- Ipiranga - 5061-3646

O MELHOR ESPETINHO AGORA 
COM O MELHOR PREÇO!!!

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

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

DE SEGUNDA A SEXTA,

QUALQUER ESPETINHO

A R$ 5,OO/CADA

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

TEMOS BUFFET DE CHURRASCO

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317

Saúde - F: 4508-3606

@alessandra_tonisi
/ateliealessandratonisi  

Aqueça o inverno

Rua Caramuru, 890 - Praça da Árvore
Horário: de seg. a qui, das 11h às 23h. Sex. das 

11h à 0h. Sáb. das 12h à 0h. Dom., das 12h às 23h

Yakisoba ou PROMOÇÃO DE 
COMBINADOS

COMBINADO PEQUENO
Box Pequeno + 
Refrigerante Lata + 
Rolinho Primavera (Grande)

COMBINADO GRANDE
Box Grande + 
Refrigerante 600ml + 
Rolinho Doce (Grande)

R$ 23,90 R$ 36,90

BOX  EXECUTIVOS:
1/2 ARROZ CHOP SUEY + 
1/2 PRATO ESCOLHIDO
· FRANGO A PASSARINHO
· FRANGO COM LEGUMES
· FRANGO COM BATATA
· FRANGO COM BRÓCOLIS
· LOMBO EMPANADO
· LOMBO FRITO
· FRANGO AO MOLHO DE GENGIBRE
· CARNE COM LEGUMES
· CARNE COM BATATA
· CHOP SUEY
· CARNE COM BRÓCOLIS
· CARNE COM CEBOLA
· FRANGO XADREZ
· FRANGO EMPANADO

Rua das Rosas, 778 | Mirandópolis

Trabalhamos com todos os tipos de 
lentes - nacionais e importadas

Aceitamos cartões: 
Visa - Mastercard - Dinner’s

NOVO
ENDEREÇO: 5594-1898

2645-7506E-mail: oticamararocha@hotmail.com

Ótica
Mara Rocha

COMPRE SEU PAR DE LENTES MULTIFOCAL 

VARILUX CRIZAL OU TRANSITIONS E 

GANHE OUTRO PAR IGUAL!!! 

A PARTIR DE R$ 940,00

A Eletropaulo recente-
mente foi vendida a um 
grupo italiano, que está 
entre as maiores empre-
sas da Europa. Antes mes-
mo da venda, a conces-
sionária responsável pela 
distribuição de energia em 
São Paulo já vinha man-
tendo um padrão de in-
vestimentos próximo a R$ 
1 bilhão por ano e promete 
manter o ritmo. Uma das 
obras em andamento na 
atualidade é a completa 
renovação da subestação 
Vila Mariana, que com-
preende o enterramento 
da fi ação de transmissão 
entre a unidade e cada 
um dos clientes. A obra foi 
alvo de críticas por conta 
da supressão de mais de 
170 árvores da região, mas 
garante que foi autoriza-
da e haverá compensa-
ção ambiental.  P����� 10

Informações 
sobre anúncios?

9 8216-2837



R esíduos orgânicos, rejeitos, 
material reciclável... Quem 
mora em um grande cen-

tro urbano como a capital paulista 
precisa conhecer os diferentes tipos 
de “lixo”, as destinações possíveis, a 
importância de reduzir a quantidade 
gerada, reaproveitar o máximo de 
itens possíveis, participar da coleta 
seletiva. 

Mas o cidadão consciente e que 
quer contribuir para deixar a cidade 
mais limpa precisa estar atento o tem-
po todo e ir além. Geramos resíduos  
que sequer percebemos, ou damos 
pouca atenção.  

Saúde 
  Toda vez que entramos a uma 

clínica para um procedimento mé-
dico, assistencial, odontológico ou 
veterinário, por mais simples que 
seja, resíduos são gerados. Farmácias, 
laboratórios, serviços de tatuagem e 
acupuntura também estão classi� ca-
dos como ambientes onde há resíduos  
compostos por materiais biológicos, 
químicos e perfurocortantes, conta-
minados por agentes patogênicos.

Todo esse material precisa de aten-
ção especial e coleta diferenciada. Na 
zona sudeste da capital, o serviço é 

prestado pela concessionária Ecourbis 
Ambiental, que dispõe de furgões e 
outros veículos especialmente adap-
tados para esse tipo de coleta. A 
Ecourbis é também a empresa que faz 
coleta domiciliar de resíduos comuns 
e coleta seletiva. 

Grandes geradores 
Toda vez que um consumidor vai a 

um bar, restaurante, shopping centers, 
supermercados ou outro estabeleci-
mento comercial, algum tipo de lixo 
será ali gerado. 

Assim como no caso nas clínicas e 
estabelecimentos de saúde,  a respon-
sabilidade por dar destinação correta 
aos resíduos é do proprietário ou ges-
tor do local.

A legislação paulistana estabelece 
que empresas que geram mais de 100 
litros de lixo por dia devem arcar com 
a destinação desse material. Ou seja, 
lojas, restaurantes e outros comércios 
precisam contratar empresa de coleta, 
que por sua vez levará o lixo para o 
aterro adequado.

Mas, sempre que estamos em um 
restaurante, por exemplo, o ideal é 
pensar de forma ampla e responsável 
e restringir ao máximo o uso de des-
cartáveis (canudos, copos e talheres de 

plástico, saches com molhos e tempe-
ros, guardanapos), além de consumir 
apenas o essencial: nada de “jogar co-
mida fora”. É desperdício de dinheiro, 
energia, alimentação e ainda represen-
ta resíduos que vão para aterros. 

A mesma preocupação vale para o 
escritório: use sua própria caneca, im-
prima apenas o necessário, reaproveite 
caixas e potes para armazenamento.

Feiras livres e eventos
O tempo todo, lixo é gerado 

em meio urbano, especialmente 
em uma metrópole onde vivem 12 
milhões de pessoas como a capital 
paulista. 

Outra frente de atuação diária 
da Prefeitura está nas feiras livres.  
São mais de 800 delas espalhadas 
por toda a cidade, onde paulistanos 
experimentam frutas, selecionam 
itens, consomem pasteis e caldo de 
cana. Ao � nal delas, há caixas, saco-
las e outras embalagens sobrando, 
talos e cascas de frutas e legumes, 
copos e outros descartáveis que 
acabam no lixo. Situação parecida 
acontece, ainda em maior escala, 
ao � nal de eventos especiais como 
shows, passeatas, eventos gastronô-
micos de rua. 

São toneladas de resíduos coleta-
das por equipes de varrição e coleta. 

Embora o serviço seja executado 
pelo poder público, a  responsabi-
lidade por essa geração de resíduos 
deve ser motivo de preocupação 
constante de qualquer cidadão que 
queira contribuir com a limpeza da 
cidade e preservação ambiental.   

Pelo cano
Outro tipo de “lixo” que muitas 

vezes passa despercebido e que traz 
danos ambientais é aquele que “desce 
pelo cano”.

Jogar hastes flexíveis de plástico, 
embalagens e até cabelo pela descarga 
do vaso sanitário pode trazer prejuízos 
ao encanamento doméstico mas tam-
bém prejudica a tubulação subterrânea 
de toda a cidade. 

Outro problema similar ocorre na 
cozinha, onde restos de comida e óleo 
de fritura são jogados pelo ralo da pia 
e causam iguais transtornos. Quando 
o óleo, utilizado na preparação de ali-
mentos, é despejado nas tubulações, 
endurece nos canos e gruda outros 
resíduos que não deveriam estar lá, 
como preservativos, fios de cabelo, 
papéis, entre outros.

Para ter a dimensão do problema 

gerado cotidianamente, de dezembro 
de 2016 a novembro de 2017, a Sabesp 
realizou 60 mil desobstruções de redes 
de esgotos na Região Metropolitana. 
Destas, 32 mil somente na capital 
paulista. A média mensal chega a 5 
mil desobstruções, das quais São Paulo 
responde por 2,6 mil, ou seja, mais de 
86 por dia, quase quatro atendimentos 
por hora.

O correto é que o óleo, usado em 
casa, seja guardado em garrafas PET 
e entregue em pontos de coleta para 
reciclagem. No caso de bares e res-
taurantes, encontrados em grande 
quantidade no centro da capital, por 
exemplo, os estabelecimentos devem 
manter a caixa retentora de gordura 
instalada. O equipamento é responsá-
vel por separar o óleo e a gordura do 
restante do esgoto, e precisa ser limpo 
regularmente para melhor funciona-
mento.

Vale ainda destacar que o descarte 
do óleo de fritura nas redes acaba pro-
vocando a poluição de rios e represas. 
Para ter ideia, um litro de óleo é capaz 
de poluir 25 mil litros de água. 

No site da Prefeitura, há uma re-
lação de cooperativas que recolhem 
óleo de fritura usado. 

M E I O A M B I E N T E
Geramos mais lixo do que imaginamos

PASSEIOSREUTILIZE

Em agosto, celebra-se a Se-
mana do Aleitamento Materno, 
para conscientizar a população 
sobre a importância desse ali-
mento natural nos primeiros 
meses de vida de um ser hu-
mano. 

Mas, muitas mulheres não 
podem amamentar por con-
dições sociais ou de saúde e 
acabam recorrendo a bancos de 
leites maternos, como os exis-
tentes no Hospital São Paulo/
Unifesp (fone: 5539-0155) e no 
Hospital do Servidor Público 
Estadual (fone: 4573-8172), am-

bos na Vila Clementino, Zona 
Sul da capital. 

Para armazenar esse leite, 
doado por mulheres que estão 
amamentando e têm excedente 
de leite, é necessário usar potes 

de vidro, pois o material é ideal 
por ser esterilizável e adequado 
ao armazenamento. De acordo 
com a Abividro (Associação 
Brasileira da Indústria de Vi-
dro), que promove a campanha 
“Doe Vidro, Doe Vida”, incen-
tivando a doação de recipientes 
para bancos de leite, o ideal 
é doar vidros de boca larga e 
tampas de plástico, como emba-
lagens de café solúvel, por exem-
plo. Os potes são esterilizados 
pelo banco de leite materno e 
encaminhados às  doadoras para 
um armazenamento seguro.

Potes de vidro podem ser doados 
para armazenar leite materno

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.

Parelheiros é reduto verde na Zona Sul
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No extremo sul da capital 
paulista, já em divisa com o 
município de Itanhaém, há um 
Pólo de Ecoturismo que vale ser 
conhecido pela população pau-
listana. E recentemente, o posto 
de Atendimento ao Turista foi 
reaberto, completamente refor-
mado, no local. O Pólo está na 
área de abrangência de Reservas 
da Biosfera reconhecidas pela 
UNESCO (Mata Atlântica e 
Cinturão Verde da Cidade de 
São Paulo) e conta com um ter-
ritório Indígena, denominado 
Tenondé Porã, de uso exclusivo 
do povo Guarani. 

O Pólo conta com parques, 
rios, cachoeiras, mirantes, sítios, 

clubes, centros ecumênicos, 
pesqueiros, marinas, centros 
culturais e um borboletário, que 
podem ser visitados com um 
guia ou agente local no próprio 
posto, para diferentes roteiros.

O Posto de Atendimento ao 
Turista de Parelheiros fica na 
Avenida Senador Teotônio Vile-
la, nº 8.000. Abre de terça-feira 
a domingo, das 8h às 12h e das 
13h às 17h;
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SERVIÇOS DE SAÚDE, VETERINÁRIOS, FEIRAS LIVRES, 
RESTAURANTES... EM GRANDES CENTROS URBANOS, NOSSA 
RESPONSABILIDADE VAI ALÉM DOS PORTÕES DE CASA
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Praça�Barão�de�Angra,�91�
Cidade�Vargas-São�Paulo-�SP

Tel.:�(11)5588.4488
www.ensg.com.br

@escolaensg

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

@escolaensg

/escolaensg

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

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

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 46

Nomes de ruas traduzem mudanças
ao longo de décadas na Cidade Vargas

Quer ver imagens mais antigas do bairro?
Visite: historiadojabaquara.com.br*

No início da década de 1940, 
o Jabaquara era uma região 
ainda pouco povoada e onde 
resistiam várias chácaras. Mui-
tas, no entanto, eram loteadas 
por seus proprietários e bairros 
residenciais passavam a surgir 
- como em vários pontos da 
capital paulista, aliás. Na Cida-
de Vargas, não foi diferente. O 
bairro foi loteado por duas asso-
ciações ligadas a trabalhadores - 
Jornalistas e Comerciários - e as 
primeiras casas do bairro foram 
entregues no fi nal de 1942. 

Só em julho de 1951, as ruas 
começaram a ganhar nomes e 
passaram a homenagear aquele 
que era tido como patrono das 
duas categorias profi ssionais - 
Getúlio Vargas. Daí vem não só o 
nome do bairro, como também 
de suas principais ruas, que se 
referem à história de Vargas, 
suas cidades gaúchas de origem 
e membros de sua família. 

Já nessa época, a educadora 
Lucy Nieman vivia na região 
como estudante que precisava 
se deslocar até o centro da cida-
de para conseguir concretizar 
seu sonho: tornar-se professora 
e facilitar o aprendizado até 
mesmo por crianças com defi -
ciências físicas e intelectuais. 

Em setembro de 1958, ou 
seja, há 60 anos, ela conseguiu 
transformar esse sonho em re-
alidade, ao criar a Escola Nossa 
Senhora das Graças, hoje uma 
forte instituição de ensino com 
infraestrutura que inclui prédio 
de Educação Infantil, prédio 
para as turmas do Ensino Fun-
damental ao Médio, ginásio de 
esportes, piscina, quadras, sala 
de informática, playground...

Mas, nem sempre foi assim. 
Na longínqua década de 1950, 
as ruas eram de barro, faltava 
iluminação, não havia trans-
porte fácil para a região central 
da cidade. As famílias do bairro 
se empolgaram com a jovem 
educadora que montou sua pri-
meira turma de alunos em um 
barracão na Avenida Ressaca, 
emprestado por uma moradora. 

A avenida não tinha esse 
nome de forma ofi cial e só em 
1978 ganharia finalmente um 
cadastro de logradouro como 
Rua Lino de Almeida Pires, um 
ourives baiano, já sem relações 
com a história do ex-presidente 
gaúcho.

Já no segundo ano de vida,  
a ENSG era tão procurada que 
a mesa improvisada sobre um 
cavalete no quintal da antiga 
vizinha não era mais suficien-
te.  Agora, a sede era em rua 
que tinha as características 
históricas de homenagem à 
história de Getúlio Vargas: a 
Campo Bom, que homenagea-
va cidade localizada na região 
metropolitana de Porto Alegre, 

no Vale dos Sinos. Já eram 
80 alunos, incluindo crianças 
com deficiências, no “jardim 
da infância” comandado pela 
educadora Lucy. 

A Escola hoje está em dois 
endereços: na praça Barão de 
Angra (sede principal) e Eme-
rina (prédio Educação Infantil). 
Também essas duas vias só 
ganharam nomes em julho 
de 1962. O texto do decreto é 
curioso e dá visão de como era 
o bairro na época: 

“Passam a ter os logradou-
ros públicos abaixo relaciona-
dos, situados no 21º subdistrito 
- Saúde - as seguintes denomi-
nações: (...) 4 - RUA AMBORÉS 
- a Rua “11”, também conhe-
cida por “Rua 17” e “Rua 23”:  
Começa na praça sem nome 
(agora denominada Barão de 
Angra) e termina na divisa do 
Parque do Estado, em frente 
ao portão, situando-se entre as 
Ruas “14” (agora denominada 
Santa Antília) 
e “16” (agora 
denominada 
Emerina)”.

Acervo/ENSG

Na década de 1950, sede da ENSG fi cava na Rua Campo Bom



10 DE AGOSTO DE 2018PÁG. 04

•GASTRONOMIA

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

Um bar repleto de 
sabor e alto astral 

 

☑ Música ao vivo de quinta 

a sábado, a partir das 20h

☑ Feijoada no almoço, aos 

sábados

☑ Paella no almoço, 

aos domingos

☑ Risotos, carnes 

grelhadas, escondidinho

☑ Espetinhos diversos

☑ Porções variadas: 

lula e camarão, linguiça, 

acepipes, pastéis, bolinhos

empadas feitas na hora

♪♫►

Um bar repleto de 
sabor e alto astral 

NOVA PORÇÃO
CAMARÕES GIGANTES!!!

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas)

Bolos e sobremesas caprichados 
podem marcar almoços em família

camafeus, mini cheese cakes, 
maccarons, trufas, bombons 
- até bolos e sobremesas de 
tamanho família, passando por 
tortinhas, brownies e folhados 
recheados.

Uma visita à loja pode re-
sultar na escolha de um bom 
e delicioso presente para o 
Dia dos Pais, como uma cai-
xa de trufas decoradas, por 
exemplo, ou na  difícil decisão 
entre os diferentes tipos de so-
bremesas para fazer sucesso 

no almoço de 
domingo com 
a família reu-
nida. 

Pode ser no Dia 
dos Pais, pode ser 
em um almoço ou 
jantar casual, pode 
ser em um aniver-
sário... O motivo 
importa, mas fun-
damental mesmo 
é celebrar a vida, 
o encontro com 
pessoas queridas, 
os momentos e 
conversas compar-
tilhadas. E, vamos 
combinar,  nada 
melhor que acom-
panhar esses doces 
momentos com uma belíssima 
sobremesa, não é mesmo?

O Atelier Alessandra Toni-
si, que produz doces e bolos 
para festas, eventos e casa-
mentos, tem também uma 
doceria onde são vendidos 
produtos ideais - e fresqui-
nhos! - para esses encontros. 
Entre as opções, desde doci-
nhos individuais - com uma 
diversidade incrível de briga-
deiros gourmet, mini churros, 

Entre as opções: bolo mousse 
de chocolate e  moran-
gos, folhado de chocolate, 
tortinha de uva... 

Uma das opções 
mais incríveis é o 
bolo de Gianduia, 
esse todo decorado 
com avelãs em dou-
rado da foto acima. 
Além de delicioso, 
lindo, vai fazer su-
cesso incontestável 
na mesa da família! 
Para quem não co-
nhece, a Gianduia 
é uma pasta que 
m e s c l a  c h o c o l a -
te e avelãs, numa 
proporção aproxi-
mada de 70% para 

30%. O resultado é um sa-
bor único, suave, com tex-
tura igualmente incrível. 

Outra ideia que combi-
na com amizade e amor é o 
S’More Cake (foto à esquer-
da). Com esse nome inusitado, 
muita gente pode não saber, 
mas a receita do bolo é inspi-
rada naqueles típicos acampa-
mentos americanos em que, à 
beira da fogueira, famílias ou 
grupos de amigos queimam 
marshmallow e depois mistu-
ram com chocolate e biscoitos.  
O bolo também combina esses 
três sabores e o resultado, 

portanto, é super simbólico!
 Pedidas mais tradicionais 

como o Bolo Mousse, no Ate-
lier Alessandra Tonisi têm um 
toque especial - novamente, 
de beleza e sabor. Primeiro, 
porque o bolo tem muito, mas 
muito morango mesmo. Além 
disso, a montagem é capricha-
díssima, com fartura da fruta 
deixando o bolo com cara de 
presente fi no!

Vá conferir as inúmeras 
opções. O Atelier de Doces 
Alessandra Tonisi fi ca na Rua 
Carneiro da Cunha, 317. PVeja 
mais em facebook.com/atelie-
ralessandratonisi; e instagram: 
@alessandra_tonisi.  A loja 
funciona todos os dias: de se-
gunda a sábado das 8h às 20h; 
domingos das 11h às 19h.

é leve, é alegria e queremos 
refl etir isso na nossa cozinha”.

Com isso, a ação busca 
integrar os refugiados, refor-
çando as raízes culinárias e 
compartilhando com os de-
mais as lembranças de seus pa-
íses de origem. No fi m, haverá 
degustação de dois pratos 
típicos da Venezuela: tequeños 
venezuelanos e suco de limão 
com rapadura.

Serviço:
Refúgio de Sabores - Ve-

nezuela Com Marifer Del Car-
men Vargas Dia 22 de agosto, 
quarta-feira, 19h às 21h Local: 
Foyer, Não recomendado para 
menores de 12 anos. Vagas Li-
mitadas. Inscrições na Central 
de Atendimento: de R$ 9 a R$ 
30. O Sesc Vila Mariana fi ca na  
Rua Pelotas, 141. Informações: 
5080-3000.

Dia 22 de agosto, quarta, 
19h, o Sesc Vila Mariana realiza 
mais uma edição do Refúgio 
de Sabores, sendo o país desta 
edição a Venezuela. A ativi-
dade, que será realizada por 
Marifer Del Carmen Vargas, 
acontece no Foyer do teatro 
da unidade, com inscrições de 
R$ 9 a R$ 30.

Para os refugiados, a culi-
nária é uma forma de integra-
ção da cultura brasileira, e para 
muitas populações, um impor-
tante elemento de identidade 
cultural. Segundo Marifer “na 
Venezuela é considerado que 
compartilhar a mesa é um ges-
to de solidariedade, amizade, 
família, amor e reconciliação, 
e a partir de lá percebemos 
que quando abrimos a janela 
de nossas casas para chamar 
para compartilhar o que vem 

Refúgio de Sabores: 
Venezuela será tema dia 22 
no Sesc Vila Mariana
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Que tal criar mais hortas 
comunitárias no Jabaquara? 
Ou será que o melhor seria 
instituir uma campanha para 
reduzir a quantidade de entu-
lho despejado irregularmente 
no bairro? Aumentar as pra-
ças, fl orir mais o bairro é uma 
ação ambiental interessante e 
criativa? Como estimular a re-
ciclagem nas escolas, ampliar 
a educação ambiental?

Essas são apenas algu-
mas perguntas que podem 
se transformar em propostas 
concretas. E qualquer pessoa 
interessada no tema e em 
melhorar a qualidade de vida 
no bairro pode participar, com 
contato direto e poder de 
decisão, dentro da Prefeitura 
Regional do Jabaquara.

A maneira mais fácil é par-
ticipar do CADES (Conselho 
Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentá-
vel e Cultura de Paz). Quem 
quiser se tornar um “conse-
lheiro” pode se candidatar 
para a eleição para o biênio 

2018/2020. O prazo para se 
inscrever vai até 23 de agos-
to, das 10h às 17h, nos dias 
úteis, na Prefeitura Regional 
Jabaquara, localizada na Ave-
nida Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, 2314, perto do 
terminal Jabaquara do metrô.

Para participar, é preci-
so apresentar documento 
de identificação com foto, 
comprovante de endereço 
ou de trabalho, 01 foto 3x4 
e apresentação de uma car-
ta de intenções e propos-

tas e ter mais de 18 anos.
A eleição será dia 02 de 

setembro de 2018 na Prefei-
tura Regional Jabaquara, com 
início às 10h e término às 16h.

O CADES
O Conselho Regional de 

Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Sustentável e Cultura 
de Paz das Subprefeituras é 
um órgão de natureza partici-
pativa e consultiva que têm o 
importante papel de propor e 
colaborar com a formulação 
de políticas públicas relacio-
nadas à proteção ambiental, 
à implantação de programas 
que fomentem a cultura de 
paz e à implementação da 
Agenda 21 Local, sempre pro-
movendo e incentivando a 
participação social.

Constituído de forma bipar-
tite, seus componentes são 
50% eleitos pela sociedade civil 
e 50% por representantes do 
poder público. O mandato dos 
conselheiros é de dois anos, 
cabendo duas reconduções, 
por igual período.

O trabalho dos conselhei-
ros não pode ser remunerado 
e é considerado serviço públi-
co relevante.

Tem ideias para preservar o 
meio ambiente no Jabaquara?

Prefeitura Regional Jabaquara

Sr. Empresário,
Conheça a Ameplan Saúde!

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

- UTI Pediátrica e Neo Natal
- Centro Cirúrgico e Obstétrico

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

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

- Tomografia e Ressonância Magnética

Ambulatório de Especialidades
- Consultas com hora marcada nas mais variadas

especialidades médicas clínicas e cirúrgicas

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

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

Ampla Rede Credenciada.

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

Saúde e Estética

Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

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

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320
TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:
www.cuidadoresdavida.com.br

4113-1838
9.9543-4748

CUIDADORES
DE IDOSOS

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

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repouso

OdontologiaPedagogia

Procurando uma babá?
Customizamos os nossos serviços às necessidades 

de cada família e selecionamos profissionais 
com todo rigor necessário para sua segurança 

A PIONEIRA EM CAPACITAR BABÁS OU 
PEDAGOGOS, PARA CUIDAR DE CRIANÇAS
 COM AUTISMO OU OUTRAS NECESSIDADES

A Home Blue Kids AjudA você

3969-3177      99237-6685
www.facebook.com/HomeBlueKids/
3969-3177      99237-6685

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

vv

TOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
SEBO DO JOÃO BAURU

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

Informações 
sobre anúncios?

9 8216-2837

Ação da Prefeitura Regional reaproveita pneus para plantio
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Whitaker pode ter feira 
de produtos orgânicos

A Prefeitura tem apenas 
sete feiras orgânicas em 
funcionamento na capital. 
Uma delas, chamada Feira 
de Orgânicos do Ibirapuera, 
funciona dentro da área da 
Prefeitura Regional de Vila 
Mariana. Mas, no que de-
pender do CADES (Conselho 
Municipal do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável) Vila Mariana, mais uma 
será criada. 

“Estamos estudando a 
implantação da Feira no mo-
delo ‘evento’, por um pe-
ríodo experimental de 90 
dias, na Avenida José Maria 
Whitaker”, diz o Prefeito Re-
gional de Vila Mariana, Benê 
Mascarenhas, que também 
preside o CADES. 

A ideia, segundo Mascare-
nhas, é que a feira aconteça 
às quintas, das 18h às 21h. 
“Mas, para que a ideia se 
concretize precisamos defi nir 
algumas regras, incluindo a 
instalação de banheiros quí-
micos na Feira”.

A avenida José Maria Whi-
taker, na divisa entre Planal-
to Paulista e Mirandópolis, 
conta com uma área onde já 
são promovidas feiras livres 
comuns, às terças, quintas e 

sextas-feiras. Caso a ideia da 
feira orgânica se concretize, 
vai haver necessidade de 
limpeza e organização entre 
o horário fi nal dela - por volta 
da 21h da quinta - e o início 
da montagem das barracas 
da feira l ivre comum das 
sextas, que geralmente têm 
início por volta de 3h ou 4h 
da manhã. 

No Jabaquara, há tam-
bém uma Feira de Orgânicos 
às quartas, junto ao terminal 
Jabaquara do metrô, na es-
quina das ruas Anita Costa e 
dos Comerciários. Mas, ali, o 
projeto é de responsabilida-
de da Secretaria de Estado 
da Agricultura, enquanto as 
demais feiras orgânicas da 
cidade são comandadas pela 

Secretaria Municipal de Tra-
balho e Emprego. 

Agenda 2030
Além de ter um Conselho 

do Meio Ambiente forte, a 
Prefeitura Regional de Vila 
Mariana também conta com 
grupo que discute a implan-
tação da chamada Agenda 
2030. A agenda reúne um 
conjunto de resoluções to-
madas na conferência inter-
nacional Eco-92, realizada no 
Rio de Janeiro em 1992, pela 
ONU (Organização das Na-
ções Unidas). Entre as reso-
luções, há a necessidade de 
planejamento e ordenação 
no uso dos recursos da terra 
e educação como forma de 
conscientização para prote-
ção ao meio ambiente.

    C O N H E Ç A  U M  N O V O  C O N C E I T O

D E  R E S I D E N C I A L  PA R A  I D O S O S

Visite a unidade mais próxima.
R. Antônio Marcondes, 427 - Ipiranga, São Paulo - SP

( 1 1 ) 2 5 0 0 - 0 8 0 0
www.coraresidencial.com.br

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 
especialmente para que os idosos possam viver 
ou passar uma temporada. Além de contar com 
espaços que garantem a melhor mobilidade e 
segurança, seu familiar aproveita atividades diárias 
voltadas para a socialização e o desenvolvimento 
físico, sempre acompanhado por profissionais com 
vasta experiência com idosos.

Médicos, enfermeiros, nutricionistas e profissionais de saúde especializados.

Seis refeições diárias. Um 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.

Conforto e cuidado para que cada residente se sinta em casa.

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

• Infantil • Fundamental • Médio
• Manhã • Tarde • Integral

Matrículas Abertas 2019

Uma homenagem 

Orgânicos já são vendidos na Feira do Modelódromo



10 DE AGOSTO DE 2018 PÁG. 07

SOBRADO COND. FECHADO - JD. DA SAÚDE - R$ 670 MIL - Excelente sobrado em condomínio fechado, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, living p/ 2 amb., lavabo, cozinha planejada, wc p/ empreg., gar. p/ 2 carros - REF.: 16.075

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

Estilo assobradada, c/ 3 dorm., 
2 stes., wc social, liivng p/ 3 
amb., jd. inverno, copa c/ AE, 
coz. planej., escritório, dep. p/ 
empreg., quintal c/ churr, gar. 
tipo sl. de festa p/ 6 carros - 

REF.: 16.426

SOBRADO COND. FECHADO 
BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótimo condomínio, c/ 2 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 

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

REF.: 15.544

APTO
V. GUMERCINDO

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

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

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

SOBRADO
CHÁC. INGLESA

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

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

APTO
JD. 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. diferen-
ciado, c/ 3 suítes, 1 máster c/ 
closet, living p/ 4 amb. c/ jacuzi 
e área gourmet, sl. TV, lav, coz. 
planej., dep. p/ emp., gar. p/ 3 
carros - REF.: 16.758

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

na região - REF.: 16.446

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
BQ. DA SAÚDE

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

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

SOBRADO
SAÚDE

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

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
liv. p/ 3 amb., ampla sala TV 

(ou 4º dorm.), lav, ampla coz. 
c/ AE, amplo qtal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

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

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

carros- REF.: 16.242

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
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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

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

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

oferta - REF.: 16.935

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 324 MIL
Excelente localização da R. 

Vergueiro, a 850 mts. do Metrô 
Alto do Ipiranga, vago, c/ 2 

dormitórios, living, sl. jantar, 
cozinha, lavanderia, local p/ 1 

carro - REF.: 16.403

SOBRADO COM/ RES
BQ. DA SAÚDE

R$ 390 MIL
Ótima localização da Av. 

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

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

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

TÉRREA PRÓX. A 
R. BOQUEIRÃO

R$ 475 MIL
Localizado em rua particular, 

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

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

90 m² - REF.: 16.804

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 6 x 34,50mts., 

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

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

p/ 2 carros - REF.: 16.479

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótima localização do 

bairro, vago, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, sala, cozinha 

c/ AE, quarto e wc p/ emprega-
da, quintal, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.063

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

REF.: 15.601

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Impecável, ótimo acabto., 

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

- REF.: 16.492

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

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

living, lavabo, sl. Jantar, coz. c/ 
AE, despensa, amplo sóton p/ 
escritório c/ wc, garagem p/ 2 

carros - REF.: 16.413

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

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

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 415 MIL
A 600 mts. do Metrô, 

reformado, impecável, c/ 2 
dorm., 1 c/ AE, living p/ 2 

amb. c/ sacada envidraçada, 
coz. planej., lavanderia, wc p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.423

APTO
CHÁC. INGLESA

R$ 420 MIL
A 900 mts. do Metrô Pça. 

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

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

REF,: 16.681

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim 

de Almeida, área útil de 74 m², 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, quarto e wc p/ empregada, 
garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.774

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótima área útil de 70 m², 

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

empregada, ótimo local 
da Rua D. Bernardo Nogueira - 

REF.: 16.869

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 570 MIL
Excelente localização do bairro, 

travessa da Av. Bosque da 
Saúde, próximo a Av. do Cur-
sino, ótimo para construtores, 
terreno plano medindo 10 x 22 

= 220m² - REF.: 16.921

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 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

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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

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

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

APTO
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

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

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

c/ sacada, cozinha americana 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16857

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

SOBRADO COM.
AV. DR. RICARDO JAFET

 R$ 330 MIL
Ótimo local da Av. Dr. Ricardo 

Jafet, próximo a Rua Cel. 
Diogo, c/ 2 dorm., wc social, 

sala, coz., dep. empreg., 
terreno 4,20 x 18,80 mts., 

construção 85 m² - 
REF.: 16.979

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 435 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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Ótimo local da rua André 

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

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

REF.: 15.207

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 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$ 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

(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

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

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
V. CLEMENTINO

R$ 640 MIL
Excelente localização da Rua 

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

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.111

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 690 MIL
Ótima localização da Rua Dom 

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

256 m², ótimo p/ fins
residenciais ou comerciais - 

REF.: 16.629

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

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

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

TÉRREA C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.990 MIL

Terreno 10 x 34 mts., constr. 
327 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 3 amb., lavabo, 
jd. inverno, copa / coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 10 

carros, amplo quintal piscina e 
churrasq. - REF.: 16.254

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, 
lav, coz. planej., escritório, 

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

3 carros - REF.: 15.963

Experiência e Tradição
na Locação

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

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

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

Não perca seu precioso tempo, venha 
fazer sua nova locação

conosco e melhore seus negócios.  

TÉRREAS

APARTAmEnToS

ComERCIAL

ESTAMOS CONTRATANDO CORRETOR COM HABILITAÇÃO

SoBRADoS

SoBRADoS APARTAmEnToS
VILA moRAES

R$ 500,00
1 DORMITÓRIO 

COZINHA BANHEIRO 
ÁREA DE SERVIÇO 

QUINTAL

JD.DA SAÚDE
R$ 600,00

1 DORMITÓRIO SALA 
PEQUENA COZINHA 

BANHEIRO ÁREA 
SERVIÇO

V.STo ESTEFAno
R$ 700.00

1 DORM SALA 

COZINHA BANHEIRO 

ÁREA DE SERVIÇO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 700.00

1 DORM SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA

ÁGUA FUnDA
R$ 750.00

1 DORM  COZINHA 

BANHEIRO 

LAVANDERIA

VILA BRASILInA
R$ 800.00

1 DORMITÓRIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

ÁREA DE SERVIÇO

VILA BRASILInA
R$ 800,00

1 DORMITÓRIO 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA 01 VAGA 
GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.000.00

1 DORMITÓRIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 
ÁREA DE SERVIÇO 

QUINTAL

VILA moRAES
R$ 1.000,00

1 DORM SALA COZ 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO QUINTAL 01 
VAGA DE GARAGEM

VILA BRASILInA
R$ 1.200.00

2 DORMS SALA 
GRANDE COZ BANH 
LAVAND COBERTA 

QTAL GRANDE GAR C/ 
PORTAO AUTOMATICO

IPIRAnGA
R$ 1.200.00

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA

VILA BRASILInA
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO  SALA 
COZ BANH LAVAND  

QUINTAL GRANDE 01 
GARAGEM COBERTA

IPIRAnGA
R$ 1.500,00

2 DORMITÓRIOS
SALA COZINHA 

BANHEIRO AREA 
SERVIÇO 01 VAGA.

VILA GUmERCInDo
R$ 3.200.00

3 SUIOTES SALA 
2 AMBIENTES 

COPA COZINHA 2 
BANHEIROS DEP 

EMPREGADA COM 
BANHEIRO QUINTAL 

COM CHURRASQUEIRA 
GARAGEM C/ PORTÃO 

AUTOMATICO.

VILA PRUDEnTE
R$ 1.000.00

02 DORMITÓRIOS 
SALA COZINHA 

BANHEIRO ÁREA DE 
SERVIÇO QTAL E GAR

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.500.00

2  D O R M S  S A L A 
COZ BANH AREA DE 
SERVIÇO LAV COBERTA 

QTAL GDE E 01 GAR

VILA GUmERCInDo
R$ 1.500,00 

(ASSoBRADADo)
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
ÁREA DE SERVIÇO

JD.DA SAÚDE
R$ 1.600,00 

(SoBRADo DE VILA)
2 DORMITORIOS SALA 
COZ BANHEIRO AREA 
SERVIÇO DORM NOS 

FDS C/ BANH QTAL 01 
VAGA DE GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.000.00

2 DORMS C/AE SALA COZ 
RICA EM ARMS BANH COM 

BOX QTAL COBERTO C/ 
CHURR E PIA VARANDA 

COBERTA NA FRENTE E GAR 
COB P 1 CARRO.LINDO!!!!

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

2 DORM SALA COZ C/
ARMARIOS BANHEIRO 

COM BOX AREA 
SERVIÇO C/ BANHEIRO 
01 VAGA DE GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 3.000.00

3 DORMS SENDO
1 SUITE SLA 2 AMBS 
COPA COZ 3 BANHS 

4 VAGAS DE GAR QTAL 
NOS FDS C/ 1 AREA 

LIVRE DE 150 METROS.

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.500.00 

(ESQUInA Com AV 
oSVALDo ARAnHA)

03 DORMITORIOS 
SALA GRANDE 
COZINHA COM 

ARMARIO BANHEIRO 
AREA SERIÇO 
C/ BANHEIRO 

DP EMPREGADA 
C/ BANHEIRO 

QTALPEQUENO 
GAR PARA VARIOS 

CARROS.TOTALMENTE 
REFORMADO!!!

TABoÃo-DIADEmA
R$ 800,00

APTOS COM 70M 
COM 01 DORMITORIO 
SALA COZ BANHEIRO 
AREA DE SERVIÇO.

OTIMA LOCALIZAÇÃO.

LIBERDADE
R$ 800,00

PRÓXIMA ESTAÇÃO 
METRO SÃO JOAQUIM

1 DORM SALA 
COZINHA BANHEIRO 
ÁREA DO SERVIÇO

ÁGUA FUnDA
R$ 1.000.00

2 DORMITORIOSSALA 
COZINHA COM 

ARMÁRIO BANHEIRO 
ÁREA DE SERVIÇO 

COM ARMS 01 VAGA

VILA DAS mERCES
R$ 1.000.00

2 DORMITORIOS
SALA COZINHA 

BANHEIRO ÁREA DE 
SERVIÇO 1 VAGA 

VILA VERA
R$ 1.100,00

2 DORMITÓRIOS SALA 
GRANDE COZINHA 
BANHEIRO QUARTO 

DE EMPREGADA 
LAVANDERIA 

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.200.00

3 DORMITÓRIOS SALA 
COZ C/ ARMARIOS 

BANHEIROS LAVABO 
AREA SERVIÇO COM 
BANHEIRO 01 VAGA 

DE GARAGEM

SAÚDE
R$ 1.450.00

2 DORMITÓRIOS C/
AE SALA COZINHA C/
ARMARIO BANHEIRO 
LAVANDERIA COM 

BANHEIRO 01 VAGA 
DE GARAGEM

JD DA SAÚDE

R$ 1.500.00

2 DORM SALA 

COZINHA BANHEIRO 

01 VAGA

PLAnALTo
S. B. Do CAmPo

R$ 1.500,00
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
AREA DE SERVIÇO

VILA mARIAnA
R$ 2.350.00 

(PACoTE)
2 BANHEIROS 2 

SALAS SALA DUPLA 
01 VAGA

DE GARAGEM

IPIRAnGA
R$ 1.667.00

2 DORMITORIOS SALA 
2 AMBIENTES 02 

BANHEIROS AREA DE 
SERVIÇO GARAGEM 

P/1 CARRO

VILA GUmERCInDo
R$ 2.100.00

3 DORMITORIOS 

SENDO 1 SUITE

SALA EM L C/SACADA 

COZINHA COM 

ARMARIOS BANHEIRO 

AREA SERVIÇO COM 

BANHEIRO QUARTO 

DE EMPREGADA 02 

VAGAS DE GARAGEM

JD.DA SAÚDE
R$ 2.100.00

HALL DE ENTRADA SOCIAL 03 DORMITORIOS 
SENDO 1 SUITE BANHEIRO LQVABO SALA 
COPA COZINHA DEP EMPREGADA COM 

BANHEIRO 02 VAGAS DE GARAGEM.

BoSQUE DA SAÚDE
500,00

SALAS COM 20M² 

COM BANHEIRO 

TABoÃo-DIADEmA
R$ 700,00

SALAO COM 20 

METROS E BANHEIRO

VILA GUARAnI
R$ 600.00

SALAS COM 20 

METROS E BANHEIRO

PRAÇA DA ÁRVoRE
R$ 900,00

2 SALAS COM 

BANHEIRO

E AREA LIVRE

CURSIno
R$ 1.000,00

SALAS COM 100 

METROS E BANHEIRO

mETRÔ IPIRAnGA
R$ 1.200.00
SALA COM 36 

METROS BANHEIROS 
GARAGEM P/2 

CARROS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 800.00

SALÃO COM 40 

METROS E BANHEIRO 

COM 1 QUARTO

IPIRAnGA
R$ 500.00
SALÃO COM

30 MEROS E 

BANHEIRO

SAnTA CRUZ
R$ 1.200.00
SALÃO COM

40 METROS

E BANHEIRO

ÁGUA FUnDA
R$ 2.000.00

SALÃO 

COM 70 METROS

E BANHEIRO

VILA moRAES
R$ 2.300.00
SALÃO COM 

50 METROS C/ 

MEZANINO COZINHA

CURSIno
R$ 2.400.00

SALÃO COM 90 

METROS E

2 BANHEIROS
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APTO VILA GUARANI
R$ 430 MIL

Rua Maracá, 2 dorms,
1 ste. c/ AE, sala c/ varanda, 

cozinha c/ AE, WC social,
lavand, 2 vagas

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. 

CASA TÉRREA
VILA GUARANI R$ 320 MIL

2 dorms, sala, cozinha,

WC, quintal, 1 vaga.

Pereciosa reforma

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.

SOBRADO DE VILA
PRÓx. METRô CONCEIçÃO 

R$ 330 MIL
3 dorm, 1 WC, 1 sala, copa, coz, 
lavabo, qtal. c/ um qto, 2 vagas. 
Oportunidade. Abaixo do valor

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

“SEDE PRÓPRIA”

ExcElEntE APtO 
PAUlIStA R$ 690 mIl
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

e area de serviço, 3 vagas de 
garagem, lazer etc  . Ótima  

oportunidade!  REF.:01-2975

lIndO APtO  R$ 360 mIl 
REFORmAdO  

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

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

REF.: 04-3229

cASA téRREA PRóx. 
mEtRô cOncEIçãO/ 

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

com jardim. Ref  83-3071

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

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

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 550 MIL

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

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

CASA TÉRREA
Jd. PRUdêncIA

R$ 450 mIl
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

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

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mIl

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

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

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 mIl

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

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

SObRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRô cOncEIçãO

R$ 440 mIl 
EXCELENTE NEGÓCIO !

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

REF.: 06-3493

ExcElEntE APtO
bOcA mEtRô 

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

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

tem tudo .  REF.: 07-3520  

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

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

lIndO APtO REFORmAdO 
AO lAdO mEtRô

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

cASA téRREA – cIdAdE 
VARGAS R$ 830 mIl 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozinha, lavanderia 
, quintal, edícula , piscina e 
5 vagas de gar. Localização 
privilegiada. REF.: 09-3038

cASA téRREA POR
R$ 375 mIl V. GUARAnI

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

APtO mEtRô
Só  R$ 350 mIl

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

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

PtO PAUlIStA/ ExcEl. 
cASA téRREA 

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

dade. Ref  09- 2622

cObERtURA dUPlEx
cOm 5 VAGAS

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

marcs, 3 dorms, ste, sala 
2 ambs, sala de jantar, 
escritório,coz, terraço 

c/ churr, lazer c/ piscina, 
quadra,143 m2 úteis. Próx. 

Metrô.   REF.: 21-3186

SObRAdO JAbAqUARA/
cIdAdE VARGAS
Só R$ 650 mIl

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

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

de gar. Ref  10-3460

APtO JAbAqUARA
R$ 400 mIl

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

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

para auto.  REF.: 07-3318

SObRAdO dE VIlA
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE

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

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

APtO REFORmAdO 
JAbAqUARA  R$ 315 mIl

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

24 horas REF.: 04-3612

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

bElO SObRAdO 
REFORmAdO R$ 750 mIl
 Metrô Jabaquara/cidade Vargas, 
3 dorms, 2 stes, 2 salas, lavabo, 
coz. c/ arms, dep. emp, qtal. c/ 
churrasc. e forno, 3 vagas c/ portão 

automático. REF: 11-3581

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

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

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

SObRAdO 3 dORmS 
JAbAqUARA  R$ 550 mIl
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

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

garagem.Ref.: 15-2959

APtO 3 dORmS mEtRô 
JAbAqUARA R$ 400 mIl

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

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

dade única. REF.: 07-3184

ótImO SObRAdO
VIlA GUARAnI

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

vagas de gar.  REF.: 05-3412

APtO PROx. mEtRô 
JAbAqUARA Só R$ 280 mIl

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

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

REF.: 05-3512

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

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

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

oportunidade. REF.: 05-2946

APtO bOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO (bcO ItAú)

Só  R$ 340 mIl
 2 dormitórios, armários, sala 

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

negócio. REF.: 05-3651

OPORtUnIdAdE
APtO Só R$ 240 mIl 

mEtRô 
Jabaquara, excelente 

localização,
REFORMADO,

amplo dormitório com 
armário, sala 2 ambientes, 

cozinha americana,
banheiro, área de serviço 

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

APARtAmEntO AO lAdO 
dO mEtRô JAbAqUARA  

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

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

investimento!  REF.:05-3653

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

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

bElÍSSImO SObRAdO
mEtRô - JAbAqUARA 

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

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

cASA téRREA PRóx. 
mEtRO Só R$ 680 mIl

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

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

APtO 3 dORm.
mEtRô JAbAqUARA

Só R$ 310 mIl    
3 dormitorios com armarios, 

sala para 2 ambientes,
cozinha com armários

embutidos, vaga de garagem, 
condominio baixo,

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

REF.: 11-3272

bElA cASA téRREA
R$ 470 mIl - mEtRô 

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

Fácil acesso!  REF. 05-3065

tERREnO c/cASA 
téRREA R$ 650 mIl  

Òtimo terreno 10 x 50, plano, 
com casa térrea antiga  com 
3 dormitórios sala, cozinha , 
quintal, edícula, varias vagas 
de garagem, oportunidade de 
investimento!.  REF:05-3397.

bElÍSSImA cASA PROx. 
mEtRô JAbAqUARA

R$ 1.250 mIl
ERA R$ 1.400 mIl

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

ar condicionado FUJITSU em 
todos os cômodos, portões 

automatizados, tudo pensado 
para seu conforto, terreno 

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

tERREnO dE 640 m2  
mEtRô JAbAqUARA

R$ 1.180 mIl
A duas quadras do Metrô, Excel. lo-
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala 
ampla, copa, coz, vaga p/ vários 
autos, enorme  qtal. Oportunidade 

p/ investimento!  REF.: 08-3534

APtO 3 dORmItóRIOS
mEtRO JAbAqUARA

R$ 450 mIl
Imóvel amplo com 86m2 AU 

, sala ampla 2 ambientes, 
cozinha com armarios, 2 

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

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

pagamento.REF.: 06-3669

REFORmAdO bElÍSSImO  
APtO Só R$ 400 mIl 

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

pliada pelo terceiro dormitório, 
sala com sacada, cozinha 

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

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

URGEntE - APtO mEtRO 
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

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

Associação Paulista de Saúde Pública
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A diretoria da Associação Paulista de Saúde Pública - APSP, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
todos os associados para Assembléia Geral Extraordinária, a 

realizar-se na sua sede social, à Rua Cardeal Arcoverde, 1749 - 
Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05407-002, no dia 01 de setembro 

de 2018, às 9 horas, em primeira convocação ou na falta de 
quorum necessário, às 9 horas e 30 minutos, em segunda 

convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA:

1 – Esclarecimentos  sobre a Assembléia extraordinária
2 – Alterações no Estatuto para fins de regularização

da situação atual da Associação

São Paulo, 10 de agosto de 2018

José Alexandre Buso Weiller, Paula Etlinger, Marcos Andrey 
Dompieri, Rafael De La Torre Oliveira, Jair Leme Júnior, Ana 

Carolina Aguiar de Carvalho, Georgia Silva Romcy

Diretoria da Associação Paulista de Saúde Pública

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2018
COOPERALDEIA – COOPERATIVA DE TRABALHO DA AREA TEXTIL, 

VESTUARIO, MODA, DECORAÇÃO E ARTESANATO.
CNPJ: 10.987.561/0001-80                                              NIRE: 5400110821

O Presidente da Cooperativa em referência, Sr.DENIS WILLAM DA SILVA, convoca todos os 
associados em condições de votar, (que para efeito de cálculo do quorum é de 15associados), 
para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que fará realizar-se em sua 
sede social estabelecida  na Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228 Sala 24 – São Paulo - 
SP, às 09:00 horas do dia21 de Agosto de 2018,  em  primeira convocação, com a presença 
de 2/3 (dois terços) de seus associados; Caso este número não seja atingido, reunir-se-á em 

segunda convocação, às 10:00 horas com a presença da metade mais um de seus associados, 
ou em terceira e última convocação, às 10:30 horas 

com  a presença mínima de 10 associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1º)Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: a) Balanço Geral do 

exercício de 2017; b) Demonstração de Sobras ou Perdas; c) Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Liquido; d) Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos; e)Eleição de 

Diretor Financeiro; f)Notas Explicativas; g) Parecer do Conselho Fiscal; h) Relatório da Diretoria, 
documentos esses que estão à disposição dos associados, em sua sede social;

2º) Destinação das sobras apuradas no exercício (ou rateio das perdas); 
3º) Deliberação sobre reajuste da cota parte;

4º) Eleição Para Complementação dos Cargos de Presidente e Diretor de Relações Associativas ( 
Diretor Financeiro) e Diretor de Operações.

5º) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 
6º) Fixação dos valores dos honorários, ajuda de custo dos membros dos  órgãos de 

administração;
7º) Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pela Diretoria atual para o exercício de 2018. 
Por fim, resta expressamente consignado que, os associados interessados em serem candidatos 
a Cargos Eletivos deverão observar e cumprir todas as formalidades previstas no capitulo X do 

nosso Estatuto Social.

São Paulo, 09 de agosto de 2018.

DENIS WILLAM DA SILVA.
Diretor Presidente

LOJA/ GALPÃO 
COMERCIAL PRÓX. 

METRÔ CONCEIÇÃO/SP 
EXPO 480M² A.U.

 4 WC, 4 vagas. Escritório 
com WC e Ar condicionado. 

Mezaninos para carga
e talhas para movimentação. 

Portas automáticas.
Doctos OK,

Construção nova.
Fone (11) 99911-3071

APARTAMENTO  
METRÔ SAÚDE

1 dormitório (reformado) 
- Cozinha com móveis fixos 

- Armários embutidos 
- área interna 45 mts.

Direto com proprietária.

F: (11) 95208-7651 Tim
email:

elianaslag@gmail.com

SALA COMERCIAL 
EM PRÉDIO PRÓX. 
ULTRAFRAMA 68M²

R$ 360 MIL
 Portaria 24 horas,
2 WC´s, cozinha,

1 vaga.

Fones: 2275-6481
2276-3671 
95437-0402

JABAQUARA
Quarto, cozinha, banheiro,

 bom ambiente, todo mobiliado 
para casal o uma pessoa,

R$ 600,00 c/ depósito
5677-1884 / 99818-5437

VENDA

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

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

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

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

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

Impressão Gráfica OESp

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

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

S.PAULO ZONA SUL

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

SUBLOCO SALA vAZIA 
EM CLíNICA DE SAÚDE 

MULTIDISCIPLINAR 
Localizada a 50m
do metrô saúde.

Com recepcionista,
sala de espera. 

Entrar em contato
com Eliane cel/ 

whatsapp 98378-1830.

ALUGO
Quarto, cozinha, lavabo, 

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

(próx. metrô Conceição) 
Direto com proprietário
Cel: 9 9941-4617

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.  H.L.O.

A família cresceu?

Está na hora de acreditar, 

de realizar o sonho

da casa própria. 

Seu futuro pode estar 

em um dos imóveis 

anunciados nesta edição. 

Ou da próxima.

Consulte sempre os 

classificados do jornal 

S.Paulo Zona Sul.

Desde 1960 gerando bons 

negócios na Vila Mariana. 

Saúde, Jabaquara

 e Cursino
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Prefeitura tem programa que busca 
agilizar aprovação de projetos

•ESPORTES

Muitos ainda não conhe-
cem e deixam de seguir a 
regulamentação municipal 
por temer a burocracia. 

Mas, a prefeitura tem um 
procedimento destinado a 
quem busca aprovação de  
projetos de edificações. O ob-
jetivo o Aprova Rápido é jus-
tamente dar agilidade à aná-
lise aos pedidos de Alvarás de 
Aprovação de edificações no-
vas de competência da SMUL 
protocolados a partir de 12 de 
março de 2018 e que atendam 
aos requisitos previstos no 
Decreto nº 58.028/2017.

O projeto Aprova Rápido 
tem como objetivo reduzir 
os prazos de aprovação de 
empreendimentos e emitir 
alvarás entre 75 e 130 dias. Re-
gulamentado pela Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Li-
cenciamento (SMUL), o novo 
sistema  já está vigorando 
desde março deste ano.

A aplicação do procedi-
mento Aprova Rápido ocor-
rerá por opção do interessa-
do, no ato do protocolo do 
pedido de licenciamento da 
edificação em SMUL. Será 
analisada a admissibilidade 
do pedido no procedimento 
Aprova Rápido e, caso cons-
tatado o descumprimento de 
qualquer requisito previsto 
no decreto, o processo será 

remetido à via de aprovação 
ordinária. 

Para os pedidos cujos in-
teressados não optarem pela 
aplicação do procedimento 
Aprova Rápido, ficará man-
tida a via de aprovação ordi-
nária.

O Decreto apresenta 
como Anexo Único o TAR 
(Termo de Responsabilidade 
pelo Cumprimento da Legis-
lação Aplicada ao Projeto 
Arquitetônico), que deverá 
ser preenchido e assinado 
pelo interessado previamen-
te ao inicio do processo com 
o propósito de informar as 
características do projeto de 
empreendimento. O TAR é o 
documento por meio do qual 
o responsável técnico pelo 
projeto declara as caracterís-
ticas básicas do projeto, que 
implicam no conhecimento e 
pleno atendimento dos parâ-
metros e exigências do Plano 
Diretor Estratégico, da Legis-
lação de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo, do Código 
de Obras e Edificações e de-
mais legislações urbanísticas 
e normas técnicas vigentes 
na esfera municipal, estadual 
e federal.

Confira como proceder 
em http://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
urbanismo/licenciamentos.

O Centro Olímpico de Trei-
namento e Pesquisa (COTP), 
mantido pela Prefeitura de 
São Paulo, tem sede na Vila 
Clementino. Não é, entretan-
to, um equipamento público 
diretamente ligado à comu-
nidade, já que sua proposta é 
selecionar talentos em cada 
modalidade esportiva, ou seja, 
jovens atletas de toda a ci-
dade e que se destaquem no 
esporte.

Mas, é bem verdade que 
para os moradores de bairros 
próximos fica mais fácil fre-
quentar o Centro Olímpico. 
Então, para os interessados 
em treinar gratuitamente nes-
se equipamento que busca 
talentos olímpicos, é bom ficar 
atento à agenda de “peneiras”. 
As seletivas serão em todas 
as modalidades: atletismo, 
basquete, boxe, futebol, ginás-
tica artística, handebol, judô, 
luta olímpica, natação e vôlei. 
Podem participar crianças ou 
adolescentes, desde que es-
teja dentro das faixas etárias 
descritas especificamente em 
cada modalidade, e atenda os 
demais requisitos. 

Os interessados devem ter 
de 5 a 17 anos, estudar na rede 
pública ou particular de ensino 
e comparecer, na data indicada, 
devidamente trajados para a 
prática da modalidade esco-
lhida.

Vale lembrar que todos os 
processos de seleção são gra-
tuitos e que os atletas menores 
de 13 anos devem comparecer 

acompanhados de um respon-
sável.

No dia da peneira, é neces-
sário levar o requerimento de 
participação em peneira preen-
chido. O documento está dis-
ponível na recepção do Centro 
Olímpico ou pode ser acessado 
pelo site jornalzonasul.com.br.

As peneiras acontecem nas 
dependências do próprio Cen-
tro Olímpico, localizado na Ave-
nida Ibirapuera, 1315. 

Calendário
Atletismo: As seletivas são 

realizadas sempre na última 
terça-feira de cada mês (menos 
em dezembro) para crianças de 
ambos os sexos, nascidas entre 
os anos de 2002 a 2007, nos 
horários das 8h30 ou 14h.

Basquete: Meninas nascidas 
em 2006, 2007 e 2008; Datas: 
14 e 28 Agosto (14h); 11 e 25 
Setembro (14h); 16 Outubro 
14h); 13 Novembro (14h); De-
zembro - para Meninas nascidas 
em: 2002, 2003, 2004 e 2005 - 4 
de dezembro (14h); Meninas 
nascidas em: 2006, 2007 e 2008 
- Data: 5 de dezembro (14h)

Boxe As inscrições dos atle-
tas (masculino e feminino) po-
dem ser realizadas na última 
semana de cada mês. A mo-
dalidade não realiza seletivas. 
Por ser um esporte de contato 
direto, é necessária a prévia 
iniciação de cada criança.

Futebol Feminino: O Futebol 
Feminino do Centro Olímpico re-
aliza peneiras mensais para me-
ninas nascidas de 2001 até 2008, 
todas as primeiras sextas-feiras 

de cada mês, sendo transferida 
para a segunda sexta-feira do 
mês em caso de algum feriado. 
Datas: 14 de setembro; 5 de 
outubro; 9 de novembro; 10 de 
dezembro. Horário: 16h30

Ginástica artística: Todas 
as primeiras segundas de cada 
mês, sempre às 11h, e somente 
para meninas nascidas em 2012 
ou 2011 e meninos nascidos em 
2011, 2010 e 2009. Os aprovados 
deverão aguardar contato so-
mente quando houver a forma-
ção de uma nova turma.

Handebol feminino: 17 de 
setembro: categoria infantil, 
meninas nascidas em 2004 e 
2005 Horário: 14h; 19 de setem-
bro: categoria cadete, meninas 
nascidas em 2002 e 2003 Horá-
rio: 14h

Judô (masculino e feminino, 
para atletas já praticantes, de 10 
a 17 anos). Manhã: segundas, 
quartas e sextas, das 8h30 às 
10h30. Tarde: segundas, quartas 
e sextas, das 16h às 17h45.

Luta olímpica (masculina e 
feminino), para atletas nasci-
dos de 2002 a 2011, toda pri-
meira segunda-feira do mês, 
nos meses de julho, agosto, 
setembro, outubro e novem-
bro, às 13h30.

Natação - Seletivas para a 
modalidade estarão suspensas 
no segundo semestre de 2018.

O Centro Olímpico de Treina-
mento e Pesquisa (COTP) fica na  
Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila 
Clementino. Compareça sempre 
usando roupas e tênis adequa-
dos à prática esportiva. 

Campanha de vacinação busca 
evitar volta de Sarampo e Pólio

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

PORTA
BALCÃO 

3 FOLHAS 
2,10 X 1,50
BRILHANTE

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

BASCULANTE 
0,60 X 0,60 
BRILHANTE

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

VENEZIANA 3 FOLHAS 
1,00 X 1,00 BRILHANTE

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
 1,00 X 1,20

PORTA 
VISION 3 

PORTA 
CAMARÃO 
2,10 X 0,80

UNIDADE ROSCHEL - 
TELEFONE: 5929-9555

Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José - 

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

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

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

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

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

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

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

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

R$
699,90R$ 46,90

R$ 259,90 R$ 199,90

R$ 149,90

LOJA DE
FÁBRICA

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

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

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

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

WhatsApp: 9 4796-1289

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

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

R$
999,90

VITRO 2 FOLHAS 
1,00 X 1,00 
BRILHANTE

R$ 99,90

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

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

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

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

VALMIR

VIDRAÇARIA 
E SERRALHERIA 

DO BOSQUE

◊ EnvidraçamEnto 
dE SacadaS 

◊ vidroS comunS E 
tEmpEradoS 

◊ Box  ◊ ESpElhoS 
◊ corrimão 

◊ Guarda corpo  
◊ ESquadriaS dE 

alumínio manutEnção 
Em GEral

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

R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

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

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

BSV

mais
VIDRO

→ Envidraçamento de Sacadas    
→ Esquadrias de Alumínio

→ Box
→ Espelho

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

CARTÃO DE CRÉDITO
EM ATÉ 12X

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$ 62,90
M2/COLOCADO

Papel de parede 
vinílico em estoque

R$ 79,90
ACIMA DE 3 ROLOS

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
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Eletropaulo planeja aumento na 
demanda com dez anos de antecedência

•URBANISMO

Entrar no Centro de Opera-
ções de Distribuição da Eletro-
paulo é uma experiência única: 
ali, 24 horas por dia, 365 dias 
por ano, técnicos monitoram 
o fornecimento de energia não 
apenas na maior cidade do país 
mas em outros 24 municípios 
da região metropolitana. 

São mais de 1500 unidades 
consumidoras em cada quilô-
metro quadrado, em média, 
da área atendida, num total de 
18 milhões de pessoas depen-
dendo da energia que chega às 
suas casas e estabelecimentos 
comerciais através da rede da 
distribuidora, o que correspon-
de a 32,7% do total de energia 
elétrica consumida no Estado 
de São Paulo e 9,2% do país.

A empresa, que foi privati-
zada na década de 1990, passou 
recentemente para as mãos do 
grupo Enel, da Itália, que em 
junho comprou mais de 70% de 
participação da Eletropaulo e 
se tornou líder em distribuição 
de energia no Brasil. 

“Já há anos temos investido 
em tecnologia, equipamentos, 
equipe, para melhoria da rede, 
já dotada de equipamentos de 
‘self healing’ (auto proteção e 
correção de falhas)”, explica 
Gerson Islai Pimentel, gerente 
de Obras e Serviços Técnicos da 
Eletropaulo. O monitoramento, 
que inclui até acompanhamen-
to de boletins meteorológicos, 
também tem sido aprimorado 
ao longo dos anos, com painéis 
eletrônicos e detalhes do traba-
lho de cada equipe de campo 
em tempo real, online.

Ele comenta que as obras 
na Subestação de Vila Maria-
na acontecem dentro de um 

planejamento que prevê várias 
obras em toda a região aten-
dida. Quatro delas vão repre-
sentar melhorias significativas, 
segundo o gerente, para a zona 
sul da capital: além da completa 
reestruturação da Subestação 
Vila Mariana, a Estação Com-
pacta do Complexo Parque dos 
Lagos, no Grajaú; a Subestação 
Morumbi, junto à Marginal 
Pinheiros, e ampliação da ca-
pacidade de transformação da 
ETD Taboão da Serra que, ape-
sar do nome, está ainda dentro 
da zona sul paulistana, mas no 
limite com o município vizinho.

“A empresa trabalha com 
projeções de crescimento, de-
senvolvendo projetos para 
absorver a necessidade que 
cada região terá daqui a dez 
anos”, explica Lamberto Ma-
chado de Barros Beekhuizen, 
coordenador de Planejamento 
do Sistema da Eletropaulo. Isso 
significa que o o trabalho dele é 
imaginar a cidade e toda a área 
de atendimento da Eletropaulo 
no futuro. 

“Estudamos desde o cresci-
mento vegetativo, com dados 
demográficos e projeções do 

IBGE, mas também com infor-
mações sobre obras particula-
res e públicas projetadas em 
cada bairro”, explica.

Isso quer dizer que a che-
gada de shopping centers, 
novos condomínios e empre-
endimentos imobiliários, pólos 
de escritórios e indústrias têm 
seu impacto na rede elétrica 
de cada bairro anos antes de 
serem viabilizados, a partir 
apenas da divugação do proje-
to. O mesmo ocorre com obras 
públicas, que provavelmente 
também atrairão outros proje-
tos particulares e maior aden-
samento, paralelamente, como 
Operações Urbanas, novas 
estações do metrô, abertura de 
avenidas etc. 

“A região de Vila Maria-
na já apontava para um forte 
crescimento, dez anos atrás, 
com ampliação da rede de me-
trô, muitos empreendimentos 
imobiliários, crescimento do 
comércio e estabelecimentos 
da área de saúde, na Vila Cle-
mentino”, observa Lamberto. A 
Subestação já existia, em terre-
no que pertence à Eletropaulo 
desde o início do século passa-

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

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

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

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

22 DE SETEMBRO DE 2018
- SÁBADO - 

 BARRA BONITA
COM MINI CRUZEIRO
Inclui: ônibus executivo, lanche de bordo, 

mini cruzeiro no Navio San Marino com 
Almoço e Eclusagem a bordo na 

Hidrovia Tietê Paraná. 
Valor: R$ 259,00 à vista, 

por pessoa ou 2 x R$ 134,00

do. “É uma estação centenária, 
por isso optamos em renovar”,  
diz ele, referindo-se à estação 
que fica na confluência das 
ruas Domingos de Moraes e 
Francisco Cruz e que pertence 
à empresa de distribuição de 
energia desde que se chamava 
“São Paulo Tramway, Light and 
Power Company” e gerenciava 
também os bondes da cidade. 

Preservação ambiental
“A nova SubEstação de Vila 

Mariana representa um investi-
mento de R$ 60 milhões de re-
ais, incluindo obras civis, eletrô-
nicas, abrigo para os transfor-
madores, além de um sistema 
de captação de água e óleo. Há 
ainda a construção subterrânea 
de toda fiação que sai da nova 
subestação e não será mais dis-
tribuída aos clientes em torres 
de transmissão”, explica. 

Se, por um lado, a rede sub-
terrânea é mais moderna e 
evita o contato da fiação com 
galhos e árvores, que estão en-
tre os principais fatores de in-
terrupções no fornecimento de 
energia, por outro representou 
também um custo ambiental e 
polêmica com a vizinhança na 
região da Chácara Klabin, Jar-
dim da Glória e Aclimação, por 
conta da previsão de remoç˜ao 
de 177 árvores. “Todas as nos-
sas obras são acompanhadas e 
têm autorizações dos diversos 
órgãos competentes. A remo-
ção das árvores era inevitável 
e estava prevista em um Termo 
de Compensação Ambiental. 
Mas a Eletropaulo vai plantar 
e acompanhar o crescimento 
de 272 mudas”, diz Pimentel.  
Dessas, 59 já foram plantadas 
e estão em acompanhamento.

Pertencente à Eletropaulo desde o início do século 
passado, terreno na Vila Mariana agora abrigará 

subestação totalmente renovada


