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Obras atrasam, mesmo em ano de eleições

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM Página 3 - História do bairro - Parte XLVIII

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: cidade cresceu e 
necessidade de solidariedade também

Prédio do MAC USP tem 
restaurante no último andar, 
com vista para o Ibirapuera

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

Em ano de eleições, a 

expectativa é sempre de que 

as obras sejam aceleradas e 

inauguradas. Mas, além de 

a população não estar sen-

tindo a campanha nas ruas, 

também está notando atra-

sos nas promessas de obras 

públicas. Até agora, nada das 

estações da linha 5 prometi-

das para agosto. Também a 

estação Moema, já inaugu-

rada, continua em operação 

assistida e com relatos de 

problemas de funcionamen-

to - o que, especula-se, pode 

estar causando a demora 

nas inaugurações. E no Jaba-

quara começou apenas essa 

semana a obra de reade-

quação das alças do viaduto 

Mateus Torloni.  P����� 6

Informações 
sobre anúncios?

9 8216-2837
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.

    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.



T odo produto que consu-
mimos cotidianamen-
te percorre um trajeto 

entre sua produção e nossas 
casas. E há também o cami-
nho no descarte - depois do 
uso, seja para um aterro, uma 
usina de reciclagem... ou por 
caminhos irregulares e dano-
sos ao meio ambiente. 

Sobras e recursos 
O consumo de produtos, 

tanto os perecíveis quanto 
bem duráveis, gera resíduos, 
recicláveis ou não. Mas, não é 
só após o uso que o descarte 
ocorre. Imagine que toda vez 
que uma peça de roupa é pro-
duzida, deixa retalhos. Sem-
pre que a indústria produz 
um iogurte, um suco ou uma 
refeição congelada, cascas, se-
mentes, sobras vão para o lixo. 

Todos esses processos, ain-
da, representam consumo de 
água e energia. O processo 
de manufatura de cada calça 
jeans usa 10 mil litros de água. 
Gera ainda os tais retalhos, 
usa tinta, gasta energia na pro-
dução, demanda combustível 
no transporte até as lojas. 

As pessoas continuarão a 
compras - sejam roupas ou 
sucos industrializados - mas 
precisam passar a praticar o 
consumo consciente, que co-
nhece todo esse processo e se 
preocupa com um consumo 
consciente: sem desperdícios 
e com descarte correto.  

Meio urbano 
Todas essas sobras e re-

s í d u o s  d e v e m  s e r  d e s -
t i n a d o s  c o r r e t a m e n t e . 

O material reciclável - me-
tais, plásticos, papel limpo e 
vidros - vai para a coleta sele-
tiva. Nas zonas Sul  e Leste da 
capital, o material é coletado 
pela concessionária Ecourbis 
Ambiental. Para saber a data 
e horário em que o serviço é 
prestado na rua onde mora, 
consulte o site  www.ecourbis.
com.br/ecoleta.asp ou no site 
da Prefeitura: http://www3.
prefeitura.sp.gov.br/limpe-
za_urbana/FormsPublic/Lim-
pezaRua.aspx

Embora o município de 
São Paulo não tenha “lixões”, 
como outras cidades brasi-
leiras, o fato é que os demais 

resíduos e rejeitos acabam 
indo para aterros sanitários, 
que sempre têm vida finita.  

São 18 mil toneladas todos 
os dias, de lixo residencial, de 
saúde, restos de feiras, podas 
de árvores, entulho etc. Só 
de resíduos domiciliares são 
quase 12 mil toneladas por 
dia, o que significa que no 
futuro é possível que a cidade 
tenha que “exportar” os resí-
duos, pagando um preço alto 
por isso. 

Por outro lado, a cidade 
pode ter que importar água, se 
continuarmos a comprometer 
nossos mananciais e consumir 
sem consciência.

Poluição
A geração de resíduos só-

lidos também é responsável 
por outros problemas, quando 
ocorre de forma acelerada ou 
desordenada.

O consumo de forma não 
consciente e o descarte irre-
gular de lixo e entulho polui 
solo, ar, águas e compromete 
a preservação de áreas verdes, 
recursos hídricos.

Poluir a água jogando en-

tulho em córregos ou óleo 
de fritura nos encanamentos 
domésticos compromete, em 
última instância, o próprio 
fornecimento. A� nal, a vida 
útil dos mananciais é essencial 
para garantir o fornecimento 
de água. Também reduz custos 
com tratamento de esgotos e 
diminui o consumo de energia 
elétrica, produtos químicos e 
outros insumos nos sistemas 
de abastecimento de água e 
esgoto.

Espaço urbano
A questão do espaço urba-

no representa outro motivo 
para estarmos sempre aten-
tos e agirmos com consciên-
cia com relação à geração e 
destinação � nal  de resíduos 
sólidos.

Os aterros sanitários têm 
alto custo de manutenção 
para garantir os cuidados ne-
cessários com a preservação 
do meio ambiente e ocupam 
vastas áreas urbanas. Mas, 
o problema vai além: o lixo 
e entulho ainda demandam 
espaços de transbordo tem-
porário.

Há, por exemplo, quase 60 

ecopontos espalhados pela ci-
dade para receber temporaria-
mente entulho e outros mate-
riais de forma temporária. 

O mesmo ocorre com os 
transbordos de lixo domés-
tico: são estações onde os 
resíduos são descarregados 
dos caminhões que fazem a 
coleta doméstica para depois 
serem colocados em carretas 
bem maiores que vão levá-los 
até o destino � nal, ou seja, os 
aterros. 

Em São Paulo, há atualmente 
três Estações de Transbordo 
que, juntas, movimentam em 
torno de 11 mil toneladas todos 
os dias. Mas, é importante des-
tacar, o resíduo coletado na rua 
e levado para um transbordo 
não � ca lá nem 24 horas - no 
mesmo dia ele é encaminhado 
para o aterro.

A cidade ainda usa espaços 
e estrutura de manutenção 
para transporte de inservíveis, 
nas operações Cata Bagulho, 
centrais de triagem para reci-
cláveis, unidades construídas 
especialmente para o trata-
mento de resíduos do servi-
ços de saúde (RSS) e animais 
mortos etc. 

Combustíveis
O transporte de bens é outro 

motivo de preocupação para 
o consumidor consciente.  O 
ideal é sempre valorizar a pro-
dução local: quanto menor a 
distância entre o produtor e o 
consumidor, menor o gasto de 
combustíveis e maior a movi-
mentação da economia local, 
gerando empregos e renda onde 
o próprio consumidor vive. 

A mesma mentalidade tam-
bém deve nortear o descarte 
dos produtos - desde o lixo 
doméstico comum até os apa-
relhos celulares, impressoras, 
móveis velhos e outros itens 
quando se tornam inservíveis.

Quanto combustível é gas-
to para transportar nosso 
lixo - tanto o comum quanto 
o reciclável - de nossas casas 
às estações de transbordo e, 
posteriormente, aos aterros 
sanitários?

Compreender essas nuan-
ces é essencial para o paulis-
tano que pretende contribuir 
para reduzir a geração de lixo 
na cidade e, consequentemen-
te, preservar o meio ambiente 
na cidade.

M E I O A M B I E N T E
Para onde vai e de onde vem nosso lixo?

PASSEIOSREUTILIZE

Móveis velhos ocupando espaço? Doe Ibirapuera celebra 64 anos com atrações
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Fotos: Divulgação/Ecourbis

Em agosto, o Ibirapuera está 
celebrando seus 64 anos. Inau-
gurado no ano do quarto cen-
tenário da cidade, o Parque é o 
mais visitado e um dos maiores 
na capital. Fica no distrito de 
Moema e, embora atraia mo-
radores de toda a capital, é 
certamente uma atração para 
moradores da zona sul. Ou 
melhor, é um único parque que 
reúne diversas atrações, permi-
tindo vários diferentes passeios 
nesse único endereço. 

Nesse fim de semana (até 
26 de agosto), há uma ampla 
programação no Parque por 
conta da Virada Sustentável, 
com shows e palestras. Mas, ao 
longo do ano todo o Ibirapuera 
tem intensa agenda incluindo 
atividades físicas, culturais, 
artísticas e de defesa do meio 
ambiente. 

Entre as atrações, destaque 
para o Pavilhão Japonês, o 
Museu Afro Brasileiro e o Pla-
netário, que permitem viajar 
sem sair do parque.  

Para a prática de atividades 
físicas, a pista de cooper, a 
ciclovia, os equipamentos de 
ginástica espalhados por toda a 
área e a marquise do Ibirapuera 
são os destaques. 

O Parque ainda conta com 
o Pavilhão da Bienal, a Oca, 
o Museu de Arte Moderna, o 
Museu de Arte Contemporânea 
e o Auditório que oferecem 
shows, exposições e até uma 
escola instrumental gratuita. 

Para aprendizado sobre 
meio ambiente, destaque para 
a UMAPAZ, a Universidade 
do Meio Ambiente e Cultura 
de Paz, a Escola de Astrofísica 

e a Escola de Jardinagem, além 
do Centro de Convivência e 
Cooperativa.

Há ainda ofertas de mudas 
no herbário, para cidadãos, e 
uma Divisão da Fauna que rece-
be e atende animais silvestres vi-
timados na cidade de São Paulo.

Há diversas linhas de ônibus 
que saem das estações Vila Ma-
riana e Ana Rosa e Ana Rosa 
do metrô: 677A-10 (Terminal 
Jd. Ângela - Metrô Ana Rosa); 
695V-10 (Terminal Capelinha - 
Metrô Ana Rosa); 775A-10 (Jd. 
Adalgiza - Metrô Vila Mariana) 
e 775C-10 (Jd. Maria Sampaio 
- Metrô Santa Cruz).

Há uma estante encostada 
na edícula da casa? Um � lho se 
mudou e pretende transformar o 
quarto dele em escritório? Está 
indo para um imóvel menor e 
precisa se desfazer de alguns 
itens de grande porte?

A internet hoje é um ótimo 
instrumento para quem quer 
descartar móveis de forma cor-
reta e, sobretudo, que facilita 
o “intercâmbio”. É possível di-
vulgar seu móvel antigo para 
vender, trocar, doar a alguém 
que esteja interessado, seja nas 
redes sociais ou em sites de 
classi� cados.

Entretanto, nesses casos, vale 
lembrar, será necessário trans-
portar esse grande objeto. 

Outra alternativa é recorrer 
a entidades beneficentes que 
promovem bazares bene� centes 
com esses produtos. O doa-
dor contribui para os trabalhos 
sociais daquela entidade e, ao 
mesmo tempo, facilita também 
a vida do comprador, que terá 
acesso a um produto por preço 

acessível. E o mais importante: 
as entidades retiram o móvel 
em sua casa! Uma delas é o 
Instituto de Meninos São Judas 
Tadeu, que mantém um Bazar 
de Móveis no prédio ao fundo 
de sua sede no Planalto Paulis-
ta, com entrada pela Avenida 
Piassanguaba, nº 3002. Nele, 
são comercializados móveis, 
além de objetos de decoração, 
utilidades domésticas, aparelhos 
elétricos e eletrônicos, livros, 
brinquedos e diversos utensílios 
doados ao Instituto.

Funciona de segunda a sexta, 

das 9h às 16h; sábados, das 8h às 
11h30; e no dia 28 de cada mês, 
das 9h às 16h.

Vale ressaltar que esse pro-
cesso evita a formação de lixo, 
o chamado “bagulho” urbano. 
Aliás, é importante apontar: 
móveis que não têm conserto 
não devem ser doados. Nesse 
caso, também é possível  ter o 
móvel retirado na porta de casa: 
basta consultar o calendário do 
Cata Bagulho, serviço prestado 
pelas Prefeituras Regionais gra-
tuitamente. O calendário pode 
está no site da prefeitura.
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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. 35 cm
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•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

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

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

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 48

Cidade Vargas: pioneirismo 
também na educação inclusiva 

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

Quem caminha por São 
Paulo, entra nos imóveis mais 
antigos construídos na cidade 
ou usa o sistema de transpor-
te público sabe que poucas 
coisas foram planejadas para 
garantir acesso universal das 
pessoas. Muitas estações de 
metrô não tinham elevadores, 
em algumas das saídas apenas 
escadas fixas impedindo ou 
difi cultando o fl uxo de pesso-
as em cadeiras de rodas, por 
exemplo. 

As calçadas igualmente 
não foram feitas para pessoas 
com mobilidade reduzida: de-
fi cientes físicos, defi cientes vi-
suais correm riscos pelas ruas. 
Muitas casas antigas, que hoje 
abrigam estabelecimentos co-
merciais, também foram feitas 
apenas com escadas. Esses são 
apenas alguns exemplos que 
indicam como era difícil a vida 
de pessoas com algum tipo de 
defi ciência no meio urbano.

O mesmo valia para pesso-
as com defi ciências intelectu-
ais. Não havia programação 
educativa ou cultural voltada 
para esse público. O resultado 
era que pessoas com defi ciên-
cias fi cavam dentro de suas 
casas e mal participavam da 
vida social do bairro.

No Jabaquara, entretanto, 
uma iniciativa ainda na década 
de 1950 chamou a atenção. 
Aos 18 anos, a então aluna 
de Magistério do Colégio São 
José, Lucy Nieman, sonhava 
em oferecer educação para 
todas as crianças, inclusive 
aquelas com defi ciências físi-

cas ou intelectuais. 
E foi o que ela fez, em se-

tembro de 1958, quando resol-
veu montar sua própria escola 
na Cidade Vargas, um bairro 
ainda pouco habitado: a Escola 
Nossa Senhora das Graças, 
que está celebrando seus 60 
anos. “Naquela época, muitos 
pais também não queriam que 
seus fi lhos estudassem junto 
a crianças com deficiências, 
como se fosse prejudicial ou 
contagioso”, relembra a edu-
cadora, agora com 83 anos. 
Dois alunos com defi ciências já 
estavam na primeira turma da 
Escola, então com 18 crianças. 

O tempo passou e essa 
postura pedagógica só evo-
luiu, assim como a própria 
escola que hoje já tem cerca de 
1000 estudantes matriculados 
e infra-estrutura completa e 
adaptada para receber pais e 
alunos de forma integral. Até 
mesmo o prédio tem acessi-
bilidade total para alunos e 
comunidade.

“Já passaram por nossas 
salas de aulas alunos com di-
ferentes síndromes e outros 
quadros, sempre inseridos 
social e pedagogicamente”, 
conta Marcia Tavares, assis-
tente de direção da Escola 
Nossa Senhora das Graças. 

“Também contamos com 
pessoas com defi ciências em 
nossa equipe, atuando na 
escola e mostrando que é pos-
sível a inclusão no mercado 
de trabalho e na sociedade”, 
conta Eliane Kattur Nieman 
Mello, diretora pedagógica 
da escola. 

“É preciso levar em conta 
as características de cada alu-
no suas aptidões, interesses e 
também limitações”, comenta 
Eliane.  “Vale ainda destacar 
que, em nossa visão, essa 
convivência entre pessoas 
diferentes, de diferentes cul-
turas, capacidades, interes-
ses é positiva 
para todos.”, 
conclui

Desde os anos 1950, a Escola trabalha com inclusão, 
estimulando a boa convivência e aprendizado mútuo

Implantes dentários: mais 
acessíveis do que você imagina

Os implantes passaram a 
responder por muitos dos tra-
tamentos dentários no Brasil. 
Ficando mais modernos e com 
pagamentos mais facilitados, 
esse tipo de procedimento 
faz com que os pacientes 
recuperem a sua capacidade 
de comer sem preocupação 
de sorrir. 

Aliás, o implante dentário 
se torna um investimento na 
parte emocional: com um 
sorriso bonito, muitas pessoas 
voltaram a ter coragem para 
se relacionar e viver na socie-
dade. Abaixo, algumas das 
questões que as pessoas mais 
perguntam sobre os implantes. 

Quando o implante 
dentário é indicado?

Os implantes são uma for-
ma de recuperação dos den-
tes, sendo recomendada tanto 
por causa do ganho estético 
quanto pelo seu custo-bene-
fício: quando o paciente tem 
bons cuidados bucais, esse 
implante dura anos. 

Algumas situações em 
que esse tipo de tratamento é 
indicado são:

•  Quando o paciente teve al-
gum trauma e quebrou dentes;

•  Em casos de doenças da 
gengiva que fi zeram com que 
a raiz de vários dentes fosse 
perdida;

•  Em pessoas que per-
deram os dentes devido ao 
envelhecimento natural.

Algumas pessoas teriam a 
possibilidade de recuperar os 
seus dentes, mas optam pelo 
implante. A razão é que os 
demais procedimentos neces-
sários poderiam ser muito mais 

caros ou dolorosos, sendo co-
mum que alguns escolham a 
substituição direta dos dentes. 

Parta a realização do im-
plante, contudo, é necessário 
que o desenvolvimento bucal 
do indivíduo tenha terminado 
e obviamente a indicação 
médica.

Fazer implante 
é seguro? Dói?

Sendo realizado por profi s-
sionais dentistas capacitados, 
não existe risco ao fazer im-
plantes dentários, em especial 
quando é feito em um local 
com todos os equipamentos 
necessários, como a Clínica 
Reforte. Além de todos os nos-
so cirurgiões dentistas compe-
tentes, ela tem tecnologia para 
todos os tipos de implantes.  

O paciente recebe uma 
anestesia local e, por isso, o im-
plante não dói. Certas pessoas 
fi cam um pouco preocupados 
sobre a dor após o efeito da 
anestesia acabar; entretanto, 
os cirurgiões dentistas recei-
tam antibióticos, o que vai 
impedir infecções e a dor. 

A importância de 
fazer seu implante 

em um lugar seguro
Por ser um procedimento 

invasivo, é preciso ter a certe-
za de estar realizando implan-
tes dentários com uma equipe 
especializada, com materiais 
de qualidade e que ofereçam 
a durabilidade que seu sorriso 
tanto merece.

A Clínica Reforte (CRO 
18712), por exemplo, é uma 
das opções com melhor custo 
benefício, uma equipe de pon-
ta para realizar esse tipo de 
procedimento, sempre levan-
do em conta a necessidade de 
cada paciente. O importante 
para esse tipo de tratamento, 
é que o profi ssional te dê todo 
o suporte e atenção, desde o 
entendimento de seu proce-
dimento até o resultado fi nal.

No fi nal, o que conta mes-
mo é a qualidade de seu sorri-
so ainda mais saudável.

Clínica Reforte - Fone: 
5071-3062 - Instagram: re-
forteodontologia - Site: www.
reforteodontologia.com.br.

Sorria com segurança e eleve sua autoestima

•ODONTOLOGIA



24 DE AGOSTO DE 2018PÁG. 04

•GASTRONOMIA

Restaurante do Mac oferece vista do 
Ibirapuera e cardápio contemporâneo

Pode ser um encon-
tro romântico, uma reu-
nião de negócios ou um 
bate papo entre ami-
gos. O cenário combina 
com qualquer ocasião 
quando se trata de uma 
vista incrível como a 
do Parque Ibirapuera, 
vista do alto do prédio 
do MAC, o Museu de 
Arte Contemporânea 
da Usp.

O prédio, que duran-
te muitos anos abrigou 
repartições burocráti-
cas do Detran, na Vila 
Mariana, agora abriga 
o maior acervo de arte 
da América Latina. E recente-
mente passou a contar com 
um complexo gastronômico 
de cardápio contemporâneo. 
Primeiro, foi aberto o café 
no Mezanino. Depois, foi a 

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)

Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317

Saúde - F: 4508-3606

@alessandra_tonisi
/ateliealessandratonisi  

Aqueça o inverno

cobertura - o rooftop - que 
ganhou um restaurante.

A ideia é reunir ingredien-
tes nacionais, que ali vêm 
com temperos e apresenta-
ções especiais, homenagean-
do obras e artistas presentes 

no museu.
Tem feijoada aos 

sábados, leitão a pu-
ruruca aos domingos 
e várias outras delí-
cias como Bacalhau 
ao forno com couve, 
brócolis, purê de bata-
ta e ovo cozido; Polvo 
com arroz de tomate;  
Moqueca capixaba 
de peixe com cama-
rão; Arroz de frutos 
do mar;  Assado de 
tira com arroz biro 
biro da casa; Carne 
de sol de fi lé mignon, 
mandioca e salada de 
feijão manteiguinha; 

Cordeiro, com molho de ma-
niva com especiarias e bana-
na da terra grelhada; Pato no 
tucupi com jambu ; Raviolis 
de milho verde com caldo de 
legumes tostados, hortaliças 
e ovo cozido.

Entre as sobremesas, expe-
rimente o Arroz doce com cal-
da toff ee e farofa de castanha 
de baru ou as Carolinas com 
chantilly de amêndoas, creme 
de banana e sorvete de canela. 
A Panna cotta ‘s servida com 
calda de cambuci e crocante 
de castanhas caramelizadas 
e a Terrine de chocolate vem 
com calda de caramelo e com-
pota de kinkan

Desde março, o MAC am-
pliou seu horário de atendi-
mento: de terça a domingo, 
das 11h às 21h. 

O Vista Café funciona às 
terças, das 10h às 21h, e de 
quarta a domingo, das 10h 
às 18h. Já o Restaurante está 
aberto ao público, nos mes-
mos dias, a partir das 19h.

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
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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

Plaza Sul lança campanha para 
apresentar novidades após revitalização

Swarovski inaugura no 
Plaza Sul Shopping

Nova loja da marca chega ao empreendimento em setembro

O Plaza Sul  Shopping é 
o novo endereço da 
Swarovski, principal fabri-
cante mundial de cristais 
lapidados. A loja será inau-
gurada na segunda quinzena 
de setembro. A marca apre-
senta aos clientes do centro 
de compras sua linha com-
pleta com joias de cristal, 
acessórios de moda, decora-
ção e presentes.

Assim como nas lojas Swa-
rovski localizadas nas princi-
pais capitais da moda, a uni-
dade do Plaza Sul Shopping 
traz o conceito arquitetônico 
Crystal Forest. A iluminação é 
utilizada para brincar com os 
lados do cristal, refletindo seu 
brilho e profundidade. 

“Buscamos 
oferecer aos nos-
sos visitantes um 
excelente mix de 
lojas com marcas já 
consagradas pelo 
público. Por isso, 
estamos muito 
felizes em anun-
ciar a chegada da 
operação da Swa-
rovski ao nosso 
shopping”, afir-
ma Fabio Segura, 
Superintendente do 
Plaza Sul.

Para a loja do Plaza Sul Sho-
pping, a curadoria da Swarovs-
ki fez uma seleção especial de 
peças que vão das últimas cria-
ções até grandes clássicos da 

pós finalizar 
uma ampla 
revitalização, 
o Plaza Sul 
Shopping 

lançou nesta quinta-feira, 
23, a sua nova campa-
nha publicitária. Com o 
slogan “Novo Plaza Sul. 
No mesmo lugar, um sho-
pping diferente”, a ação 
visa apresentar o novo 
posicionamento do em-
preendimento e reforçar as 
melhorias implementadas, 
como a modernização dos 
espaços comuns, a inclusão 
de áreas de convivência e a 
atualização do mix de lojas.

A campanha conta com 
um filme de TV, spots de 
rádio e uma estratégia 
para mídias sociais, que 
contempla veiculação no 
Instagram, Youtube e Fa-
cebook, além de peças em 
mídia impressa, com jornal 
e revista, Out of Home 
(OOH) e Pay TV. No filme, 
com veiculação em canais 
fechados e na internet, 
cenas em 3D se fundem 
com imagens reais dos 
novos ambientes do Plaza 
Sul Shopping, que revelam 
espaços atuais e fashion em 
um mesmo lugar. Toda a 
campanha é assinada pela 
Agência Edelman.

“As peças mostram os 
nossos esforços para trans-
formar o consagrado Plaza 

Sul em um espaço de con-
vivência e conveniência, 
muito além de um centro 
de compras. A linguagem 
da campanha conversa com 
o nosso público fiel e visa 
despertar o interesse de 
novos clientes”, comenta 
Fabio Segura, Superinten-
dente do Plaza Sul Sho-
pping. 

O logo do Shopping tam-
bém foi atualizado e agora 
propõe uma nova inter-
pretação para as iniciais do 
Plaza Sul. A junção do “P” 
de Plaza e do “S” de Sul 
formam um coração, e as 
letras invertidas mostram 
as iniciais da cidade de São 
Paulo.

Entre as melhorias e 
atualizações que o Plaza 
Sul implementou, estão a 
reformulação completa da 
Praça de Alimentação, que 
está muito mais aberta e 
verde, e a elaboração de 
um novo Espaço Família. 
O projeto paisagístico e 
os mobiliários foram to-
talmente renovados e o 

A

marca. Presente no mercado 
brasileiro há 20 anos, a marca 
possui lojas em 170 países, 
com mais de 2.200 unidades. 
No Brasil, são atualmente 
57 lojas em todo o País.

estacionamento ganhou 
nova iluminação, pintura e 
a instalação de um moder-
no sistema de localizadores 
de vagas, além de carrega-
dores para carros elétricos. 
Como destaque, está o 
Parque do Plaza, um local 
que recria e reinterpreta 
condições existentes em 
jardins públicos, e convida 
os clientes para brincar, ler, 
estudar ou descansar com 
segurança e conforto.

Sobre o 

Plaza Sul Shopping 

Inaugurado em abril de 
1994, o Plaza Sul Shopping 
é um empreendimento da 
Sonae Sierra Brasil, empre-
sa especialista em shopping 
centers e uma das princi-
pais proprietárias, desen-

volvedoras e administra-
doras do Brasil. A empresa 
detém nove empreendi-
mentos em operação e 
administra um shopping de 
terceiros, totalizando 27,4 
mil m² de ABL (Área Bruta 
Locável). 

O empreendimento, que 
passou recentemente por 
uma completa revitaliza-
ção, conta atualmente com 
mais de 200 operações. 
Nos últimos meses, rece-
beu novas opções de lojas 
como TVZ, Morena Rosa, 
The Body Shop, Swarovski, 
My Shoes, Sestini, Loun-
gerie, Anacapri, Mr. Cat, 
Munik e Aramis. 

Além disso, o centro de 
compras conta com cinco 
âncoras (C&A, Renner, Lo-
jas Americanas, Camicado 

e Luigi Bertolli), seis restau-
rantes (Cervejaria Braugar-
ten, La Pasta Gialla, Sampa 
no Prato, Mustang Sally, 
Viena e Outback), seis 
salas de cinema multiplex 
Playarte e alameda 
exclusiva de serviços. 

O mix de lojas ainda 
conta com outras marcas 
tradicionais como Lacoste, 
Pandora, Vivara, Calvin 
Klein Jeans, IPlace, Sam-
sung, Fast Shop, Saraiva, 
Santa Lolla, Arezzo, CNS e 
Track & Field. 

Horário de funcionamen-
to: de segunda a sábado, 
das 10h às 23h (lojas, das 
10h às 22h), e, aos domin-
gos, das 10h às 23h (lojas, 
das 14h às 20h). Endereço: 
Praça Leonor Kauppa, 100, 
Saúde. SAC: 4003-7220. 

O tema para a próxima 
edição do Fut-Encontro já 
está confirmado: “20 anos 
do Campeonato Brasileiro de 
1998, conquistado pelo Co-
rinthians”. Para discutir esse 
assunto, o Plaza Sul Sho-
pping recebe um time com-
pleto com personalidades do 
futebol, jornalistas e convi-
dados. O próximo encontro 
acontece na terça-feira, 4 de 
setembro, a partir das 19h, 
no piso térreo do Plaza Sul. 
A atividade é gratuita e livre 
para todas as idades. 

Serviço:

Tema: 

“20 anos do Campeonato 
Brasileiro de 1998, conquis-
tado pelo Corinthians”

Data: Terça-feira (4/9), 
a partir das 19h. Local: Em 
frente a C&A – Piso térreo 
do Plaza Sul Shopping – 
Praça Leonor Kauppa, 100 – 
Saúde – São Paulo. 

Evento Gratuito. 

Mais informações: www.
shoppingplazasul.com.br/

Corinthians será tema de 
nova edição do Fut-Encontro

Ações incluem novo logo e identidade visual que acompanham a evolução do empreendimento 



•URBANISMO

Nem em ano de eleições, promessas são cumpridas?
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O metrô vai mesmo inaugu-
rar as quatro estações da linha 
Lilás ainda no mês de agosto, 
como prometido? E as obras de 
readequação do viaduto Ma-
theus Torloni, que também têm 
promessas de iniciar se arrastan-
do há um ano?

Ao que tudo indica, a crise 
realmente bateu forte. Mesmo 
sendo este um ano de eleições, 
quando normalmente obras 
aceleram e inaugurações se su-
cedem, prazos vêm estourando 
e justificativas se acumulando 
para obras paralisadas ou em 
ritmo lento na região.

Linha Lilás do Metrô
Nem é possível relacionar 

mais a quantidade de vezes que 
o metrô anunciou novos prazos 
para inauguração das estações 
da Linha 5 - Lilás, que começou 
a ser construída há 20 anos, em 
1998, e teve as primeiras esta-
ções entregues quatro anos de-
pois - embora sem conexão com 
os demais ramais existentes...

O trecho que fi nalmente vai 
representar a conexão com as 
linhas 1 (Azul) e 2 (Verde) come-
çou a ser construído dez anos 
depois, em 2010, e até agora 
não foi inaugurado. Desde 2015, 
vários prazos vêm sendo anun-

ciados e há um ano os avisos de 
atraso vêm se sucedendo. 

A última parada a ser inau-
gurada - a estação Moema - está 
em operação assistida desde 
abril. Usuários vêm relatando 
lentidão, paradas, falhas e “es-
talos” nos túneis durante esse 
período. Especula-se que são 
esses problemas técnicos os 
responsáveis pelo atraso na 
entrega das estações restan-
tes, que incluem as que fariam 
as conexões: AACD/Servidor, 
Hospital São Paulo, Santa Cruz 
(interligando com a linha Azul) 
e Chácara Klabin (interligando 
com a linha Verde). 

Questionada pelo jornal São 
Paulo Zona Sul sobre a pro-
messa de entregar as estações 
em agosto, a Companhia do 
Metropolitano não respondeu 
se cumprirá esse prazo. Em 13 
de maio, ou seja, há 100 dias, 
o metrô havia informado que 
trabalhava “nos últimos itens de 
acabamento para fi nalização do 
trecho entre as estações Moema 
(já inaugurada) e Chácara Klabin 
da ampliação da Linha 5-Lilás”. 
E que estavam em andamento 
a instalação dos sistemas de 
sinalização, controle de trens e 
telecomunicações.

Viaduto Matheus Torloni
No Jabaquara, mais um mega 

evento no São Paulo Expo & 
Exhibitions Center fez mora-
dores dos vizinhos bairros da 
Cidade Vargas e Vila Guarani 
sofrerem com o trânsito intenso 
e difi culdades de circular no bair-
ro. E mais outro seis estão pre-
vistos até dezembro, incluindo o 
Salão Internacional do Automó-
vel (de 8 a 18 de novembro) e a 
Comic Con Experience (6 a 9 de 
dezembro).

O acesso feito exclusivamen-
te pelo viaduto Mateus Torloni 
cria um gargalo na região - inclu-
sive porque obriga quem não vai 
ao evento a entrar em rotatória 
já interna ao São Paulo Expo, que 
dá acesso aos estacionamentos 
do centro de convenções. 

Há uam expectativa de que  
readequação das alças de acesso 
ao viaduto minimizem o trânsi-
to. Duas das alças foram inau-
guradas em agosto de 2016 
com problemas de projeto e já 
imediatamente interditadas - e 
permanecem assim até agora.

Em agosto do ano passado, 
o São Paulo Expo afirmou que 

aguardava autorização da Prefei-
tura para dar início às obras. Em 
maio passado, o São Paulo Zona 
Sul voltou a cobrar a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Ur-
bana, que então anunciou que as 
obras teriam início em dez dias. 
Passado o prazo, a greve de ca-
minhões foi o motivo apontado 
para o atraso, por conta da falta 
de combustíveis.

Agora, o São Paulo Zona Sul 
voltou a questionar tanto o São 
Paulo Expo quanto a Siurb sobre 
o atraso.” Não houve quebra 
de prazos, estamos cumprindo 
com tudo que prometemos”, 
informou, em nota, o Centro de 
Exposições, informando que foi 
emitido no mês passado pela An-
tiga Siurb o documento respon-
sável para operacionalização das 
mudanças nas Vias de Acesso. 
“Em seguida, solicitamos a auto-
rização de início de obra na CET.

De acordo com o São Paulo 
Expo, as obras começaram se-
gunda, dia 20, e devem ser con-
cluídas em um mês. O órgão não 
confi rmou se haverá readequa-
ção também na sinalização viária, 
outra demanda da comunidade. 

NOTA DE FALECIMENTO 
D.ROMILDA MULLER

Mesmo sabendo que um dia 
a vida acaba, nós nunca esta-
mos preparados para perder 
“alguém” e principalmente uma 
mãe, pois chegou o dia tão tris-
te e difícil no qual perdemos a 
nossa mãe querida D. Romilda 
Muller, no dia 19/07/2018, aos 96 
anos, uma mulher à frente do 
seu tempo, muito guerreira, ba-
talhadora e adorava o trabalho 
“trabalhou muito”. Viveu bem 
com muito brilho, festas, sempre feliz e deixou um legado 
lindo, com os filhos, netos e bisnetos.

Ficam as lembranças para contar como foi sua vida, e 
restam as saudades da falta que nos faz!!!!!
Agradecemos a todos pelo carinho e mensagens enviadas

Somos um Centro de Pós-Gradu-
ação de Dentistas com experiência 
na área de implantes Dentários, que 
tem por finalidade ajudar a população 
de nossa cidade e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras do metrô 
Santa Cruz).  Oferecemos a todos im-
plantes de alto nível e última geração. 

Com experiência de muitos anos 
oferecendo serviços à comunidade, 
damos a todos a oportunidade de 
repor dentes perdidos, ou substituir 
pontes móveis, dentaduras ou próte-
ses mal adaptadas por dentes fixos, 
ou dentaduras abotoadas.

Os dentes são importantes para a 
mastigação, fala e estética facial. Sua 
perda pode acarretar dificuldades 
físicas e até psicológicas e sociais.

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

A colocação dos implantes é 
através de pequenas cirurgias, sim-
ples, sem dor, de modo que ninguém 
deixará de realizar seus afazeres no 
dia seguinte 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 
Tel.: 3277-2706 ou 3399-4399 (h.c) 

c/ rose ou Marcia, para marcarem avaliação

iMPlaNTeS DeNTÁrioS
eM curSo De PÓS-GraDução

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

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:

OdontologiaPodologia

Informações 
sobre anúncios?

9 8216-2837

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

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

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
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

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
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA JUDICIÁRIA

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DO 190 GRUPO CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

Estilo assobradada, c/ 3 dorm., 
2 stes., wc social, liivng p/ 3 
amb., jd. inverno, copa c/ AE, 
coz. planej., 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

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$ 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

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
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
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
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$ 588 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

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

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
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
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
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

SOBRADO COM/ RES
BQ. DA SAÚDE

R$ 390 MIL
Ótima localização da Av. Bq. 

da Saúde, ótimo p/ fins comer-
ciais ou residenciais, terreno 

3,80 x 28 mts., vago, c/ 2 
dorm., wc social, sala, cozinha, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 1 carro 

- REF.: 16.468

APTO
SAÚDE

R$ 429 MIL
Ótimo local, a 850 mts. do 
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2 
dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacda, cozinha 

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

REF.: 16.994

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

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

carro - REF.: 16.239

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 

comerciais, esquina, entrada p/ 
2 ruas, vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living, cozinha, 
lavanderia, amplo quintal 

coberto, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 15.818

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 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

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

(2) CASAS
V. GUARANI
R$ 650 MIL

Terreno 400 m², constr.283 m², 
sendo uma casa c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, sala, coz, 

lavand., gar. p/ 3 carros, nos 
mais uma casa c/ 2 dorm., 

sala, coz., wc, ótimo p/ renda 
ou 2 famílias - REF.: 16.092

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

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

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

- REF.: 16.996

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 740 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suí-
te, wc social, living 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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 786 MIL
 Terreno 10 x 30 mts.,

construção de 143 m², ótimo 
local da Rua Francisco Dias, 

c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, li-
ving, coz. c/ AE, amplo quintal, 

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

APTO
JD. V. MARIANA

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

valor - REF.: 15.746

APTO
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

Ótima localização da Av. dos 
Ourives, impecável, reforma-
do, c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 

social, sala p/ 2 ambientes 
c/ sacada, cozinha americana 

planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro - REF.: 16857

APTO
V. BRASILINA
R$ 298 MIL

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

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

completo - REF.: 16.155

SOBRADO COM. / RES. - 
AV. DR. RICARDO JAFET

R$ 330 MIL
Ótimo local da Av. Dr. Ricardo 
Jafet, próximo a Rua Cel. Dio-
go, 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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

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

c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churrasq . e 

forno á lenha, piscina, saúde, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

 Seminovo, acabto. de alto 
padrão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 suítes, living 
p/ 3 amb., lavabo, escritório, 
cozinha conjugada c/ espaço 
gourmet, quintal gramado, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 15.555

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 5437-0402

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.

SALA COMERCIAL EM 
PRÉDIO PRÓx. ULTRAFARMA 

68M2 - R$ 360 MIL
Portaria 24 horas, 2 WC´s, 

cozinha, 1 vaga
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

APARTAMENTO 
PRÓXIMO METRÔ

P. ÁRVORE
E STA. CRUZ.

AV. JABAQUARA, 132 
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, WC SOCIAL,

30 METROS QUADRADOS,
UMA VAGA DE GARAGEM,. 
CONDOMÍNIO = R$ 520,00,

IPTU = R$ 34,00.
ALUGUEL = R$ 1.500,00

TRATAR: JULIO 9 96 90 32 35

LOJA/GALPÃO 
COMERCIAL PRÓX. 

METRÔ CONCEIÇÃO/
SP EXPO - 480M² AU

4 WC´s, 4 vagas, escritório 
com WC, e ar condicionado. 

Mezaninos para carga e
talhas para movimentação. 

Portas automáticas. 
Documentos OK,
contrução nova

Fone: (11) 99911-3071

RENDA EXTRA OBTENHA
R$ 1.000  REAIS  SEMANAIS

Trabalhe Nas horas Vagas!!
OPORTUNIDADE. Para TODAS PROFISSÕES.                                            
AGENDE  ENTREVISTA AGORA!!.2275.7304

ou 9.6313.8187. LUIZA / RENE
oportunidadetermais@gmail.com

LOCAÇÃO CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

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

QUARTO
PARA MOÇA

Quarto, cozinha, WC, 
mobiliado para moça de fino 

trato, ambiente familiar

Fone: 5677-1884
99818-5437

CASA COMERCIAL
A 200M METRÔ

PRAÇA DA ÁRVORE 
7 salas, cozinha, 3 WC´s, área

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

Rua Gravi, 41 chaves n0 79 
F: 5589-8181 / 98431-7097
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Vila Mariana debate direitos humanos 
de Crianças e Adolescentes dia 28

•INFÂNCIA

Na terça, 28 de agosto a 
Vila Mariana sedia a Confe-
rência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
em âmbito regional. O objeti-
vo é avaliar/discutir, formular 
e deliberar, junto ao Sistema 
de Garantia de Direitos e a 
população em geral, a imple-
mentação e monitoramento 
da Política Nacional e o Plano 

Decenal dos Direitos Huma-
nos de Crianças e Adolescen-
tes na cidade de São Paulo.

As conferências regio-
nais dividem-se em lúdicas 
e convencionais. As lúdicas 
preveem a participação de 
crianças, adolescentes de 6 
anos até 17 anos e 11 meses 
e acompanhantes (adultos) 
e as convencionais, somente 

de adultos. O foco é mobilizar 
e articular crianças e adoles-
centes para refl etirem, deba-
terem e proporem, a partir do 
que está disposto no Estatuto 
da Criança e do Adolescen-
te, sobre a temática deste 
ano: “PROTEÇÃO INTEGRAL, 
DIVERSIDADE E ENFRENTA-
MENTO DAS VIOLÊNCIAS”. O 
evento, gratuito, é aberto à 
população.

A conferência está dividida 
em eixos temáticos:

EIXO I: Garantia dos Direi-
tos e Políticas Públicas Inte-
gradas e de Inclusão Social

EIXO II: Prevenção e En-
frentamento da Violência Con-
tra Crianças e Adolescentes

EIXO III: Orçamento e Fi-
nanciamento das Políticas 
para Crianças e Adolescentes

EIXO IV: Participação, Co-

municação Social e Protago-
nismo de Crianças e Adoles-
centes

EIXO V: Espaços de Gestão 
e Controle Social das Políticas 
Públicas de Promoção, Prote-
ção e Defesa dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes

A Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Cidade de 
São Paulo 2018: “Proteção 
integral, diversidade e enfren-
tamento às violências” acon-
tece no dia 28 de agosto, ter-
ça, no Sesc Vila Mariana (Rua 
Pelotas, 141 - Vila Mariana)

A Conferência Conven-
cional será das 9h às 12h e a 
Conferência Lúdica, das 13h30 
às 17h

Para se inscrever, basta 
acessar o link: http://bit.ly/
CMDCA2018

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 
25 de agosto, Operação  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes percorrerão 
as ruas contidas no Hexágono: 
Av. Jabaquara, Rua Luis Góis, 
Av. Prof. Abraão de Morais, 
Rua Catoulo da Paixão Cea-
rense, Rua Carneiro da Cunha, 
Rua Pereira Estefano. É pos-
sível colocar na calçada, para 
coleta, materiais inservíveis 
como móveis velhos, eletro-
domésticos, madeiras e metal 
sejam depositados em vias 
públicas, córregos e terrenos 
baldios. Os materiais inser-
víveis devem ser colocados 
na frente da residência antes 
das 7h do dia da ação. Não é 
permitido deixar o material na 
rua na noite anterior.

Grupo familiar 
Al-Anon das Rosas

O Grupo AL-ANON Das 
Ro- sas é uma associação de 
pes- soas que foram afeta-
das pela maneira de beber 
de um fami- liar, amigo ou 
companheiro de trabalho. 
Para ajudar essas pessoas, o 
grupo tem reuniões todas as 
terças, das 15h às 17h, na Praça 
SantaRita de Cássia, 133 - Praça 
da Árvore. Tel: 3228- 7425; site: 
www.al-anon.org.br

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, 24 de 
agosto, a partir das 7h, Cata 
Bagulho na região do Jaba-
quara. As equipes  percorrerão 
diversas vias dos bairros Vila 
Santa Catarina, Jardim Jaba-
quara e Vila Parque Jabaquara. 
O morador pode consultar os 
dias em que o cata-bagulho irá 
passar em  seu endereço pelo 
site: https://goo.gl/B7myN9. 
O material deve ser colocado 
pela manhã (antes das 7h).

Desejo sexual 
feminino: Unifesp 
busca voluntárias

A disciplina de Ginecologia 
Endócrina da EPM/Unifesp 
está recrutando mulheres 
com idade entre 18 e 45 anos 
com diminuição do desejo 
sexual, que tenham atividade 
sexual com parceiro fi xo e que 
façam uso de método contra-
ceptivo para uma pesquisa 
que visa avaliar a efi cácia de 
uma nova medicação. As in-
teressadas podem entrar em 
contato por meio do telefone 
(11) 99800-7275 (WhatsApp®) 
ou pelo e-mail pesquisadesejo-
sexual@gmail.com.

•ACONTECE

OFERTA - R$ 10,00!
NOVA

CRISTAL 20 L
ÁGUA MINERAL NATURAL

5594-1423 ♦ 3482-6757
Rua Paracatu, 280 - Saúde

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)

20 dE OUTUBRO dE 2018
SáBAdO - MONTE VERdE - MG
Ônibus executivo, lanche de bordo, almoço, passeio de 

trenzinho, City Tour  e Tempo livre para compras. 
Valor: R$ 229,00 à vista, por pessoa 

ou 2 x R$ 119,00
27 de outubro de 2018 - Sábado
SãO ROqUE - Alcachofras e vinho 

Ônibus executivo, lanche de bordo, visita à vinícola 
góis e vinícola Canguera, almoço, visita à pista de 

esqui, participação na expo são roque.
Valor: R$ 229,00 à vista, por pessoa 

ou 2 x R$ 119,00


