
01 DE NOVEMBRO DE 2018 - ANO 59 - NO 2.897Telefone: 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Metrô facilita acesso ao Estádio
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Que tal já se programar para 
a festa de confraternização 
de fi m de ano com amigos?

No domingo, 4, tem São 

Paulo e Flamengo no Esta-

dio do Morumbi, às 17h. E 

os torcedores já vão poder 

ir de metrô até lá - a estação 

São Paulo Morumbi, inaugu-

rada no último sábado, 27. A 

estação fi ca a 20 minutos a 

pé do estádio (cerca de 1,5 

km), mas evita o estresse 

do trânsito, os altos cus-

tos dos estacionamentos 

particulares no entorno do 

estádio. Embora a estação 

esteja ainda em operação 

assistida, abrindo apenas 

das 10 às 15h, no domingo 

o horário será ampliado das 

10h às 21h para atender aos 

torcedores. Há ainda um 

terminal de ônibus interli-

gado no projeto, mas ainda 

não fi cou pronto .  P����� 7

Sanduíches artesanais fazem 
sucesso com pão semi italiano e 
cheddar curado caseiro 
Página 4

Museu Afro 
celebra 
14 anos 
com mostras

Duas novas exposições 

entraram em cartaz no 

Museu Afro Brasil, no Ibi-

rapuera, que está cele-

brando seus 14 anos de 

existência. A proposta 

das mostras é revelar a 

di- versidade artística do 

Maranhão: “Hiorlando” e 

“Afetos”. O Museu é uma 

ótima opção de passeio 

ecológico: fi ca dentro do 

Parque do Ibirapuera e dá 

para chegar lá sem usar o 

carro. Aos sábados, a en-
trada é gratuita. P����� 2
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R. Coronel Lisboa, 697 - Vila Mariana
Fone 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

Naha Temakeria & Teishoku, aberto
para o almoço de Segunda a sábado
e jantar de terça a sábado.

Naha T
par
e jantar de terça a sábado

No sushibar, a casa conta com a presença de profissionais experientes
vindos dos melhores restaurantes tradicionais de São Paulo.

Não deixe de experimentar o Temaki Spice , e outras iguarias como
o Tataki de Atum ou Salmão e Ceviche, além de deliciosos combinados

de sushi e sashimi.

Tel.: 2305-2743Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 515
(próximo ao Metrô Conceição)

Almoço de Seg. a Sex.:
das 11:30 às 15:00 

Sábados.:
das 11:30 às 16:00 
Jantar de Ter. a Sáb.:
das 19:00 às 22:00

Feiras na Whitaker 
serão canceladas?

Um boato está circu-

lando entre moradores do 

Planalto Paulista e Miran-

dópolis, bem como entre 

feirantes que montam suas 

barracas na área livre exis-

tente na Avenida José Ma-

ria Whitaker: a Prefeitura vai 

remover as feiras dali para 

reformar a área e realizar 

eventos. Será verdade? A 

área recebe três feiras livres 

semanalmente, além de 

uma feira orgânica noturna 

que tem sido realizada ex-

perimentalmente. P����� 3



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

urbano como a capital paulista pre-
cisa conhecer os diferentes tipos de 
“lixo”, as Quem se preocupa em evi-
tar a geração de resíduos sólidos em 
meio urbano, também precisa agir 
quando está trabalhando e não só 
em casa. São pequenos detalhes que 
podem fazer grande diferença para 
preservar o ambiente e desenvolver 
atitude consciente em tempo integral   

Descartáveis 
Um dos grandes problemas dos 

escritórios é o uso de descartáveis: 
copos, mexedores, guardanapos 
sem falar nos saches individuais de 
açúcar, adoçante e sal. 

Mas uma simples mudança de 
visão está sendo adotada por es-
critórios brasileiros e já é bastante 
comum em países europeus: cada 
funcionário tem sua própria caneca 
de cerâmica para o café. 

Além de evitar o descarte constan-
te e o excessivo consumo de plástico, 
essa troca amplia o conceito de uso 
coletivo do espaço: cada pessoa 
usa e lava sua própria caneca, seus 
talheres.

Material de escritório 
Assim como acontece com a cane-

ca, � que atento aos seus lápis, canetas, 
blocos de anotações. Coloque nome 
e prefira usar até o final. O ideal é 
manter também um “kit coletivo” de 
objetos menos usados, como grampe-
adores, réguas, colas, tesouras. 

Use todo tipo de papel nas duas 
faces - não só o da impressão. E só 
use quando extremamente necessá-
rio. Em tempos de aparelhos tecnoló-
gicos essenciais, é mesmo necessário 
deixar um post it? Lembre-se, aliás, 
que o post it tem cola e por isso 
não pode ser reciclado. Para que 
imprimir um email? Em geral, é 
desnecessário.

Jornais e revistas, depois de lidos, 
assim como os papéis inevitáveis 
devem ser encaminhados à recicla-
gem. O mesmo vale para embalagens 
de produtos de limpeza, latinhas e 
metais usados em alimentos e be-
bidas, garrafas pet ou caixas com 
mercadorias. 

Para encaminhar esse material, 
fique atento ao horário de coleta 
seletiva. Coloque todos os itens (pa-
pel limpo, plástico, metal) em uma 
única embalagem e encaminhe para 

no dia e horário em que o serviço é 
prestado. Nas zonas sul e leste de São 
Paulo, é a concessionária Ecourbis 
que faz tanto a coleta regular de lixo 
comum quanto a coleta de reciclá-
veis. Para saber o horário em que 
o serviço é prestado, visite: www.
ecourbis.com.br/ecoleta.aspx.

Mas, preste atenção: estabeleci-
mentos comerciais que geram mais 
de 100 litros (um saco grande) de 
lixo por dia devem arcar com a 
destinação desse material. Ou seja, 
lojas, escritórios e qualquer outro 
estabelecimento que gera muito lixo 
precisam contratar empresa de cole-
ta, que por sua vez levará o lixo para 
o aterro adequado.

Consultórios, clínicas, farmácias, 
hospitais e outros estabelecimentos 
ligados à saúde precisam de coleta 
especial em veículos normatizados, 
preparados e estanques, à prova de 
vazamentos, também prestada pela 
concessionária Ecourbis na capital.

Compartilhamento
A atitude de compartilhar ma-

teriais de escritórios para evitar a 
geração de lixo e valorizar a durabi-
lidade de produtos também pode ser 
estendida ao compartilhamento de 

carro ou caronas, compartilhamento 
de marmitas saudáveis ou lanches.

Evitar o gasto de combustível, 
evitar desperdício de alimentos e 
ainda poder compartilhar ideias 
pode representar um anho imenso. 

Além disso, essas medidas tendem 
a gerar uma economia que vai ser 
sentida e valorizada pelos partici-
pantes.

Plantas
Valorizar o contato com a na-

tureza é uma atitude para a vida. 
No cotidiano corrido e fechado em 
salas com ar condicionado, onde 
muitas vezes � ca difícil até saber se 
está chovendo ou faz sol, se é dia 
ou noite, muitos acabam perdendo 
esquecendo como é bom manter o 
contato com o verde. 

Pesquisas realizadas na Inglaterra 
e nos Estados Unidos, entretanto, 
mostraram que manter plantas no 
ambiente de trabalho reduzem o 
estresse, trazem bem estar e ainda 
melhoram a qualidade do ar, além de 
manter a umidade até em ambientes 
climatizados pelo condicionador de 
ar. Cuidar e aguar as plantas também 
faz muito bem para os trabalhadores.

Evite apenas comprar aquelas 

plantas que duram pouco porque 
estão em vasinhos plásticos que 
acabarão no lixo. Tente usar plantas 
ideais para ambientes internos.    

Lixo eletrônico
O Brasil é um dos países que mais 

produz lixo eletrônico no mundo e, 
embora seja uma atitude equivocada, 
muitos acabam descartando uma 
pilha, um mouse, um celular antigo 
ou bateria no lixo comum. 

Há uma iniciativa do Movimento 
GreenK para que o lixo eletrônico 
seja levado a parques como o Ibira-
puera, Lina e Paulo Raia (na estação 
Conceição), o Trianon e o Mario 
Covas (ambos na Paulista). 

Agora, a Subprefeitura de Vila 
Mariana também está com um ponto 
de descarte (Rua José de Magalhães, 
500, Vila Clementino). A iniciativa 
é uma parceria da Prefeitura com a 
Coopermiti, cooperativa especiali-
zada na reciclagem de eletrônicos.

Vale ressaltar ainda a importância 
de evitar a troca constante de produ-
tos ainda em funcionamento. O gasto 
de energia, água e matéria prima na 
produção aliado à complexidade 
do descarte devem gerar reflexão 
constante.

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

Evite resíduos também no escritório

PASSEIOSREUTILIZE

Muito do que vai para o 
“lixo” poderia ter outra des-
tinação, inclusive se trans-
formar em arte ou objetos 
de uso cotidiano. Mais do 
que isso, uma visão de mun-
do moderna pode estimular 
o aproveitamento de mate-
riais antes desvalorizados e 
um design diferenciado para 
desenvolver produtos ecolo-
gicamente viáveis. O� cinas gra-
tuitas e abertas ao público no Ibi-
rapuera, em novembro, vão ensi-
nar técnicas e abrir novas possi-
bilidades para quem quer evitar 
a geração de resíduos sólidos. 

O curso OrganicaMente Cria-
tiva acontecerá às segundas-

-feiras, das 9h às 12h. Por meio 
de atividades artísticas, haverá 
reaproveitamento de resíduos, 
vivências de autoconhecimento 
e dinâmicas de grupo. Através 
de vivências e trabalhos manuais, 
a proposta envolve reflexões a 
respeito de consumo.

No dia 10 de novembro, sá-

bado, haverá também uma 
“Conversa com Carla Tennem-
baum: Iniciativas do Design 
Circular no Brasil”. Carla Ten-
nenbaum cria e ajuda outras 
pessoas e empresas a criarem 
produtos inovadores a partir 
de materiais subvalorizados. 
Serão apresentados trabalhos 
- relacionados com o Meio 
Ambiente, Sustentabilidade, 

Paisagismo e Arte - interagindo 
com o público participante.

A UMAPAZ fica no Parque 
Ibirapuera, com entrada pela Av. 
Quarto Centenário, 1268, Portão 
7A. As inscrições podem ser 
feitas pela internet: prefeitura.
sp.gov.br/umapaz

Materiais desvalorizados podem virar arte Museu Afro celebra 14 anos com exposições
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Duas novas exposições en-
traram em cartaz no Museu 
Afro Brasil, no Ibirapuera, 
que está celebrando seus 14 
anos de existência. A propos-
ta das mostras é revelar a di-
versidade artística do Mara-
nhão:  “Hiorlando” e “Afetos”. 

Hiorlando é o nome adotado 
pelo artista João Pereira Mar-
ques, que reúne 100 esculturas 
em madeira da sua fauna lúdica 
e animada composta por girafas, 
peixes, sapos, jacarés, cachorros, 
entre outros bichos fartamente 
coloridos. Galhos do cajueiro, 
tamboril e cedro são os tipos de 
madeira que edi� cam as escul-
turas do artista, Especialmente 

s crianças podem se encantar 
com as obras que também re-
presentam arte a partir de ma-
teriais encontrados na natureza.

Já a mostra Afetos traz um 
panorama do trabalho do fotó-
grafo paulistano Edgar Rocha, 
estabelecido no Maranhão há 
mais de 40 anos. São 41 foto-
gra� as que passeiam por temas 
como o patrimônio cultural, os 

navegantes e as celebrações do 
povo maranhense.

As mostras � cam em cartaz 
até 25 de Novembro. O Museu 
fica no Parque do Ibirapuera, 
com entrada pela Av. Pedro 
Álvares Cabral, s/n. Portão 10.  
Entrada R$ 6,00. Gratuito aos 
sábados. A linha 5164-21 passa 
pelas estações Jabaquara a Santa 
Cruz e leva ao Ibirapuera.

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.

Carla Tennenbaum/Design Circular
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DETALHES EM SEU ESCRITÓRIO PODEM FAZER 
A DIFERENÇA EM CRIAR UM OLHAR DE RESPEITO À NATUREZA
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Av. José Maria Whitaker: feiras 
devem ser suspensas durante obra

Existe uma velha máxima 
sobre as feiras livres na cidade 
de São Paulo: “Todo mundo 
quer uma feira livre perto de 
casa, mas ninguém quer uma 
feira livre na porta de casa.” 
Na região da Saúde e Vila 
Mariana, diversas polêmicas 
sobre o endereço das feiras 
já se travaram ao longo das 
últimas décadas. 

E foi por conta delas, aliás, 
que várias feiras acabaram 
sendo transferidas para áreas 
confi nadas - como é o caso do 
terreno municipal existente na 
esquina da Avenida José Maria 
Whitaker com Alameda dos 
Guatás, na divisa entre Pla-
nalto Paulista e Mirandópolis

A área hoje abriga três fei-
ras livres permanentes - às ter-
ças, às sextas e aos sábados - 
além de estar servindo de sede 
para um evento experimental 
- a Feira Orgânica Noturna, 
que vem sendo promovida 
às quartas, entre 17h e 21h, 
em princípio apenas nos me-

ses de outubro e novembro.
Mas, agora, começou a 

circular no bairro e entre os 
próprios feirantes o boato de 
que as feiras serão removidas 
dali e que o terreno passará a 
ser ocupado por eventos. 

Procurada, a Subprefeitura 
de Vila Mariana informou que 
há, na verdade, um projeto de 
recuperação e revitalização da 
área. Efetivamente, o Diário 
Ofi cial do Município de 27 de 
setembro traz informações 
sobre a obra, que ainda garan-
tiria acessibilidade ao local e 
terá um custo aproximado de 
R$ 250 mil.  Durante o período 
da reforma, as feiras livres não 
poderão ocorrer ali. 

A Subprefeitura diz que o 
objetivo é promover a melho-
ria da infraestrutura do local 
para os moradores da região. 
O projeto está em fase de pla-
nejamento e ainda não há pre-
visão para o início das obras - 
embora a expectativa é de que 
o início seja ainda em 2018. 

Como os feirantes deverão 
desocupar o local durante 
o período de reconstrução, 
a Subprefeitura solicitou à 
Coordenadoria de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Co-
san), órgão da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, responsável pelas 
feiras livres municipais, está 
produzindo, um estudo para 
averiguar a possibilidade de 
remanejamento temporário.

O São Paulo Zona Sul ainda 
apurou que a reforma deverá 
impedir o uso irregular do 
espaço, que é de propriedade 
municipal. Atualmente, há 
inclusive uso como estacio-
namento com cobrança em 
sistema de valet na área.

As feiras livres na cidade 
de São Paulo existem desde 
meados do século XVII. Levan-
tamentos feitos pela Prefei-
tura indicam que  há 100 anos 
existiam apenas sete delas 
espalhadas pela cidade. Hoje, 
são mais de 800. 

•EDUCAÇÃO

O Ensino Médio oferece o suporte 
necessário para que o aluno seja 

protagonista na própria educação, olhando 
para o presente e planejando o futuro, 
contando com uma escola pronta para 

ajudar nas grandes decisões da vida.

É PENSAR
NO AMANHÃ

11 5073.5231
www.renovacao.com.br

Ensin Médi
Mensalidade

a partir de R$ 786,26

Linha Lilás: estações têm 
orientação para empreendedorismo

A Estação Campo Limpo 
da Linha 5-Lilás de metrô de 
São Paulo recebe, de 29 de 
outubro a 1º de novembro, 
uma ação especial para quem 
quer saber mais sobre como 
empreender no Brasil. A ini-
ciativa é uma parceria entre a 
ViaMobilidade, concessionária 
responsável pela manutenção 
e operação das linhas 5-Lilás 
de metrô e 17-Ouro de mo-
notrilho de São Paulo, com o 
Sebrae-SP.

O Sebrae Móvel é um escri-
tório sobre rodas que oferece 
atendimento presencial per-

sonalizado, levando conhe-
cimento a futuros empreen-
dedores e a quem pretende 
tornar sua empresa mais com-
petitiva. O objetivo é orientar 
quanto a questões do dia a dia 
da pequena empresa e incen-
tivar melhorias nos resultados 
dos empreendimentos.

O passageiro também terá 
acesso a informativos sobre 
fi nanças, marketing, adminis-
tração, inovação, empreen-
dedorismo, planejamento e 
a agenda mensal das ações 
do Sebrae-SP. Para conversar 
com o consultor não é neces-

sário fazer inscrição antecipa-
da, basta apresentar CNPJ da 
empresa ou documentação 
pessoal, para quem ainda não 
tem empresa aberta.

A ação circula na Linha 
5-Lilás até dezembro. Em no-
vembro, os passageiros das 
estações Santo Amaro (até 
hoje, 1) e Brooklin (de 21 a 23) 
poderão conversar com os 
consultores de empreende-
dorismo, sempre no horário 
das 10h às 16h. A iniciativa 
se encerra em dezembro, na 
Estação Largo Treze (dias 3 a 
7 de dezembro).
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•GASTRONOMIA

Hamburgueria participa de promoção 
de lanche em dobro até dia 28

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

Pet Friendly: 
traga seu animalzinho

(mesas externas)

AOS SÁBADOS: SABOROSA FEIJOADA
DOMINGOS - PRATOS COM FRUTOS DO MAR

E MAIS:
☑ LULA, CAMARÃO
☑ RISOTOS, SPAGHETTI ALFREDO
☑ ESCONDIDINHOS: CAMARÃO E CARNE SECA
☑ CARNES GRELHADAS, ESPETINHOS
☑ PORÇÕES VARIADAS, ACEPIPES
☑ FEIJOADA ÀS QUARTAS E AOS SÁBADOS
☑ PAELLAS AOS DOMINGOS

FESTIVAL DE ESPETINHOS

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

DE 
TERÇA A 
QUINTA

ESPETINHOS
R$ 5,00
(TODOS OS
SABORES)

CERVEJAS
R$ 11,90

(ORIGINAL, HEINEKEN, 
SERRAMALTE)

Que tal saborear um bur-
ger bem suculento, feito de 
carne da melhor qualidade - 
do tipo Angus Black - saindo 
da churrasqueira de pedra 
vulcânica cheia de sabor? Já 
pensou degustar esta delícia 
em dobro?

No Busger - rede de ham-
burguerias que tem as cozinhas 
a bordo de ônibus antigos e 
combina as melhores experi-
ências da comida de rua com o 
conforto das lanchonetes tradi-
cionais – acontece, só até o dia 
28 de outubro, domingo, uma 
superpromoção em parceria 
com o UberEats e quem ganha 
é o cliente Busger!

Para participar, basta pe-
dir o Star, que faz parte do 
variadíssimo menu da ham-
burgueria Busger, através 
do aplicativo UberEats para 
ganhar outro igual na hora! 

O Star é um suculento 
burger servido no pão de 
hambúrguer recheado com 
160g de hambúrguer Angus 
acompanhado por cebola 
roxa, tomate, maionese verde 
e cheddar duplo gratinado no 
maçarico. 

A rede de hamburguerias 
BUSGER está em oito ende-
reços - três deles na região: 
Vila Clementino (Rua Borges 
Lagoa, 1050), Chácara Klabin 
(Rua Vergueiro, 3950) e Cam-
po Belo (Av. Vereador José 
Diniz, 3.700).

O Busger nasceu em 2015 
como uma hamburgueria iti-
nerante sobre rodas, que 
além de oferecer burgers 
deliciosos, feitos com os me-
lhores cortes de carnes Angus 
Black, molhos e maioneses ex-

clusivas, se destaca no cenário 
gastronômico pela composi-
ção de cardápio, que combina 
lanches cheios de qualidade 
com bebidas e acompanha-
mentos selecionados a dedo. 

Tudo isso com a cozinha 
a bordo de ônibus antigos, 
cheios de história e charme, 
em um ambiente que propor-

ciona uma experiência nova, 
moderna e ao mesmo tempo 
divertida – salão com mesas e 
cadeiras em espaço coberto, 
com ombrelones e aquece-
dores para os dias frios e o 
autêntico rock dos anos 1950 
até 1980 para completar.

Mais sobre o Busger – 
www.busger.com.br:

Naha Temakeria & Teishoku, aberto
para o almoço de Segunda a sábado
e jantar de terça a sábado.

Naha T
par
e jantar de terça a sábado

No sushibar, a casa conta com a presença de profissionais experientes
vindos dos melhores restaurantes tradicionais de São Paulo.

Não deixe de experimentar o Temaki Spice , e outras iguarias como
o Tataki de Atum ou Salmão e Ceviche, além de deliciosos combinados

de sushi e sashimi.

Tel.: 2305-2743Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 515
(próximo ao Metrô Conceição)

Almoço de Seg. a Sex.:
das 11:30 às 15:00 

Sábados.:
das 11:30 às 16:00 
Jantar de Ter. a Sáb.:
das 19:00 às 22:00
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▪ Coluna quinzenal com novidades, serviços e agenda do Plaza Sul Shopping.  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: Pça Leonor Kauppa, 100, Saúde. SAC: 4003-7220. www.shoppingplazasul.com.br

#NOVOPLAZASUL

Plaza Sul apresenta opções de restaurantes 
para confraternização de fi m de ano

Black Friday vai se estender 
por cinco dias no Plaza Sul

O Plaza Sul Shopping já 
está em clima de final de ano! 
Chegou a época das confra-
ternizações, momentos de 
reunir as pessoas que você 

gosta para comemorar mais 
uma etapa que chega ao fim. 
Seja com os colegas do tra-
balho, família ou os amigos 
de longa data, é comum se 

juntar com a galera 
em restaurantes 
para fazer amigo 
secreto ou apenas 
celebrar. 

Precisando de 
dicas de onde ir? 
Para dar uma forci-
nha nessa escolha, 
o Plaza Sul Sho-
pping preparou 
algumas dicas de 

lugares que têm comida de 
qualidade e ambiente agra-
dável para sua escolha. 

A aposta são os restau-
rantes com área privada e 
serviço de mesa. Ao todo são 

quatro opções 
da cul inária 
internacional: 
La Pasta Gialla 
(italiana - foto 
2), Braugar-
ten (alemã), 
Mustang Sally 
( t e x -mex  - 
foto 3) e Ou-
tback (australiana - foto 1). 
Além disso, os clientes po-
dem escolher o brasileiríssimo 
Sampa no Prato.

O Plaza Sul Shopping ofe-
rece também diversas opções 
gastronômicas em sua nova 

Praça de Alimentação, como 
Gendai, Montana, Spoleto, 
Viena e Mania de Churrasco. 

O espaço conta agora com 
mesas altas comunitárias e 
mesas redondas para grupos 
maiores – ideais para os gru-
pos realizarem os encontros.

Quer antecipar as compras de 
Natal e aproveitar os descontos 
da Black Friday? Prepare-se! 

As lojas do Plaza Sul Shopping 
se organizam para oferecer 
vantagens imperdíveis entre 

os dias 21 e 25 de 
novembro. 

E s t a  é  u m a 
oportunidade para 
comprar produtos 
do segmento de 
decoração, beleza, 
saúde e bem-estar, 
bolsas, vestuário, 
sapatos, eletrôni-
cos, joias, óculos, 
relógios e muito 
mais.

“A Black Friday 
se firmou no ca-
lendário nacional 

como uma forma de aprovei-
tar os preços baixos e garantir 
as compras de final de ano. 
Além de estender a promo-
ção por cinco dias, estamos 
nos preparando para oferecer 
uma experiência de compras 
diferenciada, com bom aten-
dimento e excelentes preços 
durante todo o período”, diz 
Fabio Segura, Superintende do 
Plaza Sul Shopping.

Serviço:
Black Friday Plaza Sul Sho-

pping. Quando: 21 a 25 de 
novembro. 

Horário: De quarta-feira a 
sábado, das 10h às 22h, do-
mingo, das 14h às 20h

#descontos

#agenda 

Clube Morena Rosa promove 
bazar em prol do GRAACC

Durante todo o mês de no-
vembro, os clientes que passarem 
pelo Plaza Sul poderão ajudar 
uma causa para lá de especial. 

A loja Clube Morena Rosa pro-
moverá um bazar solidário, que 
terá parte da renda revertida para 
o tratamento do câncer infanto 
juvenil do Hospital GRAACC. Na 
ocasião, os visitantes encontra-
rão peças da marca por um valor 
promocional. 

O espaço fica localizado no P1, 

em frente ao Outback, e o bazar 
acontece de segunda a sábado, 
das 10h às 22h, e aos domingos e 
feriados, das 14h às 20h. A entra-
da é gratuita e todas as compras 
poderão ser pagas com dinheiro, 
cartão de débito ou crédito.

Serviço:

Bazar Graacc no Plaza Sul Sho-
pping. Quando: De 1º a 30 de 
novembro . Horário: Das 10h às 
22h, domingo, das 14h às 20h. 
Local: P1, em frente ao Outback. 

1

2 3
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Saúde e Estética

Cuidadores

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

4113-1838
9.9543-4748
9.9458-6000

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

Casas de repouso Odontologia

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

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

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

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

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

O prefeito Bruno Covas 
e o secretário municipal da 
Saúde, Edson Aparecido, 
participam neste sábado (27) 
da reabertura de dez leitos da 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Adulto no Hospital Mu-
nicipal Doutor Arthur Ribeiro 
de Saboya, no Jabaquara, 
Zona Sul da Capital.

Além de receber pacien-
tes trazidos pelo Samu-SP e 
pelo Corpo de Bombeiros, a 
unidade também atende às 
demandas espontâneas nas 
mais diversas patologias, 
inclusive casos de altíssima 
gravidade.

O hospital também é re-
ferência no atendimento 
às vítimas de politraumas e 
recebe, em média, 16,5 mil 
pessoas por, principalmente 
dos bairros Cursino, Ipiranga, 
Sacomã, Jabaquara, Saúde e 

Vila Mariana.
“Trata-se de um dos qua-

tro hospitais municipais ter-
ciários, isto é, para aten-
dimento de média e alta 
complexidade e de extrema 
importância para a região 
Sul e Sudeste da Capital. Por-
tanto, a entrega destes leitos 
tem o objetivo de ampliar 
a assistência à população”, 
afi rma Edson Aparecido, se-
cretário municipal da Saúde.

Atualmente, a unidade 
conta com 202 leitos entre 
pronto socorro e UTI adultos 
e pediátricos, cirurgia geral, 
neurocirurgia, ortopedia, pe-
diatria, ginecologia, psiquia-
tria, infectologia e cirurgia 
bucomaxilofacial. A abertura 
desses leitos faz parte da di-
retriz desta gestão de ampliar 
a oferta de serviços de saúde 
na cidade.

•SOLIDARIEDADE

Hospital do 
Jabaquara recebe
novos leitos de UTI

9 8216-2837
Informações sobre anúncios?

•SAÚDE

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

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

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

Os dentes são importan-

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

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

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

O implante é uma 
raiz artificial que, de-
pois de grudado ao 
osso, recebe uma 
nova coroa artificial 
e temos, assim, um 
novo dente.

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

Marque uMa avaliação!!!
Todos os interessados devem entrar 
em contato pelos Telefones: 3277-
2706 ou 3399-4399 (h.c)  c/ rose ou 

Marcia, para marcarem avaliação

iMPlanTes DenTÁrios
eM curso De PÓs-GraDução

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

Estação São Paulo Morumbi já facilitará 
acesso a jogo no próximo domingo

Foi inaugurada no último 
sábado,27 de outubro, a Es-
tação São Paulo-Morumbi da 
Linha 4-Amarela do Metrô. 
Inicialmente, a parada fun-
ciona em operação assistida, 
diariamente, das 10h às 15h. 
Mas, no próximo domingo, 
quando haverá jogo no está-
dio, o horário será estendido 
- das 10h às 21h. No dia 4, o São 
Paulo Futebol Clube enfrenta 
o Flamengo, pela 32a rodada 
do Campeonato Brasileiro 
com início da partida agenda-
do para 17h.

A nova estação amplia em 
2,4 km a linha 4-Amarela e fi ca 
localizada a 1,5 km a pé do 
Estádio do Morumbi, o que vai 
facilitar o acesso de torcedo-
res em dias de jogos e trazer 
melhorias ao trânsito local.

Com a entrega da esta-
ção, a capital paulista passa 
a contar com uma rede de 96 
quilômetros de metrô e 84 
estações. A Linha 4-Amarela, 
que é operada pela conces-
sionária ViaQuatro, passará 
a ter 11,3 km de extensão e 
10 estações entre Luz e São 
Paulo-Morumbi.

Construída pela Compa-
nhia do Metropolitano de São 
Paulo (Metrô), a nova estação 
deve receber 27 mil passagei-
ros por dia. A entrada principal 
da São Paulo-Morumbi fi ca na 
Avenida Professor Francisco 
Morato, esquina com a Ave-
nida Deputado Jacob Zveibil, 
atendendo a demanda de 
quem vem das zonas sul e 
oeste da cidade. 

A estação terá um terminal 
de ônibus anexo, que deverá 

entrar em funcionamento 
na primeira quinzena de de-
zembro. 

O acesso secundário fi cará 
também na Avenida Francisco 
Morato, esquina com a Ave-
nida Jorge João Saad, e essa 
é a saída que deve ser usada 
para acessar o Estádio - por 
enquanto apenas a pé, já que 
o terminal de ônibus interliga-
do não foi concluído.

A estação é totalmente 
acessível aos usuários com 
deficiência e mobilidade re-
duzida e dispõe de banheiros 
públicos. Ela foi dividida em 
cinco pavimentos totalmente 
interligados através de 13 
escadas rolantes, 11 escadas 
fixas e quatro elevadores. 
Também foram instaladas as 
portas de plataforma e outros 
equipamentos que facilitam a 

acessibilidade, como piso po-
dotátil direcional, corrimãos 
e fi ta antiderrapante nos de-
graus das escadas fi xas.

O acabamento da estação 
é parecido aos das demais 
da Linha 4-Amarela. Um re-
vestimento metálico com 
desenhos de ondas dá um ar 
de modernidade nas extremi-
dades das plataformas. Já o 
mezanino e as escadas têm 
piso em porcelanato e contam 
com guarda-corpo em vidro la-
minado, permitindo um visual 
mais leve.

Com um total de 27,7 me-
tros de profundidade, na obra 
da estação foram utilizados 
dois métodos construtivos. O 
corpo foi feito através de uma 
tuneladora Shield (conhecida 
como tatuzão) que construiu 
os túneis da linha e comple-
mentado pelo método NATM 
(túnel mineiro). São 13,2 mil 
m² de área construída, que 
compreende todo o corpo 
da estação, duas plataformas 
laterais, mezanino e os dois 
acessos externos.

Linha 4-Amarela
Projetada para ser implan-

tada em diferentes fases, 
a Linha 4-Amarela está em 
operação desde 2010 e desde 
então já transportou mais de 

1,3 bilhão de pessoas. A linha 
permite a conexão com seis 
linhas da rede sobre trilhos 
de São Paulo, em quatro es-
tações diferentes. Por ela pas-
sam em média 750 mil pessoas 
por dia útil.

A segunda fase de implan-
tação da linha consiste na 
construção das estações Fra-
dique Coutinho (aberta em 
2014), Higienópolis-Macken-
zie, Oscar Freire (abertas em 
2018), São Paulo-Morumbi e 
Vila Sônia, além do terminal 
de ônibus Vila Sônia, um túnel 
de 1,5 km para chegada a esta 
última estação.

Também está incluso neste 
projeto a complementação 
do Pátio de Manutenção da 
Vila Sônia, além da compra 
e instalação das portas de 
plataforma, e dos sistemas 
de alimentação elétrica, auxi-
liares e de telecomunicações. 
Toda esta etapa tem o valor 
orçado em R$ 1,9 bilhão.

As obras desta fase pros-
seguem e a estação Vila Sônia, 
a última desta etapa, está 
prometida para dezembro 
de 2019. Quando estiver com-
pleta, a Linha 4 terá 12,8 km 
de extensão operacional e 
deverá transportar 893 mil 
pessoas por dia.
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RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

SOBRADO 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
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 

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

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

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$ 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
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$ 450 MIL
Ótimo local da R. Samambaia, 
ótima oferta, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, living, cozi-
nha c/ AE, lavanderia, quintal, 
wc p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF.: 17.017

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

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

na região - REF.: 16.803

TERREA + EDÍCULA 
V. GUARANI
R$ 610 MIL

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

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

sala, coz., wc - REF.: 17.064

SOBRADO
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

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

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. GUMERCINDO

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

lavabo, cozinha c/ AE, lavande-
ria, wc p/ empreg., garagem p/ 

2 carros - REF.: 17.016

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, área útil de 82 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.743

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

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

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

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

REF.: 15.058

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.200 MIL 
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 234 
m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, living 
p/ 3 amb., ampla sala TV (ou 4º 
dorm.), lavabo, ampla coz. c/ 
AE, amplo quintal, jardim, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.290 MIL

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

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

menor valor - REF.: 17.036

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

na região - REF.: 16.446

SOBRADO
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

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

APTO
BQ DA SAÚDE

R$ 425 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da Saúde, 

c/ 2 dorm., wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, gar. p/ 

1 carro, lazer completo, estuda 
permuta c/ apto. maior valor na 

região - REF.: 17.099

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. 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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

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

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 800 MIL
Terreno 8 x 30mts., constr. 

180m², c/ 2 dorm., wc social, 
living, sl. jantar, coz. c/ AE, 

edícula c/ 1 dorm., sala, coz., 
wc, amplo quintal c/ churrasq., 
e mais um qto. c/ wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.578

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.950 MIL

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

gourmet, sl. TV, lavabo, coz. 
planej., dep. p/ empreg., gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.758

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/ sacada, cozinha 

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

REF.: 16.994

SOBRADO
V. GUMERCINDO 

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

Nogueira, reformado, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, 
wc p/ empreg., garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.695

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 539 MIL
Ótima localização da Rua Mul-
ler Carioba, terreno 8x 20 mts., 
construção 130 m², c/ 3 dorm., 

wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 3 carros - REF.: 17.063

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

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

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

carros - REF.: 17.062

SOBRADO
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
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 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
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

APTO
BQ DA SAÚDE

R$ 298 MIL
Excelente oferta, abaixo da 

avaliação, vago, c/ 2 dormitó-
rios c/ AE, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 

AE, lavanderia, wc p/ 
empregada, garagem p/ 1 carro

REF.: 16.671

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 415 MIL
A 600 mts. do Metrô, reforma-

do, 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

SOBRADO
V. MORAES
R$ 480 MIL

Seminovo, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living, 

lavabo, coz. c/ AE, lavanderia, 
quintal c/ churrasq., gar. p/ 2 

carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 17.035 

(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., sal 
coz., wc - REF.: 16.980

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 750 MIL
Terreno 5 x 30 mts., AC = 195 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 
living, sl. jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, desp., dep. p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., gar.p/ 2 
carros, estuda permuta c/ apto. 
2 dorm., 1 vaga - REF.: 17.029

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 
Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, fogão e forno emb., 
quintal c/ churrasq., garagem p/ 

2 carros - REF.: 15.129

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 240 m², construção 

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

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

REF.: 17.139

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE e ar condicio-
nados, suíte, livin p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros - 
REF.: 17.145

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 1.150 MIL
Ótimo local da Rua João Ba-

tista Bonamine, terreno 9 x 21 
mts., construção 207 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte c/ closet, li-
ving p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 

3 carros - REF.: 17.138

SOBRADO
BQ DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Seminovo, ótimo acabto., ter-
reno 187 m², constr. 270 m², 

c/ 3 suítes c/ AE, closet, living 
p/ 2 amb., sl. TV, lavado, copa, 
coz. planej., dep. empreg., gar. 
p/ 4 carros, edícula c/ 3 salas 
p/ escritório - REF.: 17.115

APTO
JD. V. MARIANA

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

valor - REF.: 15.746

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 suítes, living 

p/ 3 amb., lavabo, escritório, 
cozinha conjugada c/ espaço 

gourmet, quintal gramado, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 15.555
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“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
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$ 450 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

APtO JABAqUARA
R$ 400 mIl

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

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

para auto.  REF.: 07-3318

SOBRAdO dE VIlA
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE

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

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

APtO REFORmAdO 
JABAqUARA  R$ 315 mIl

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

24 horas REF.: 04-3612

APtO JABAqUARA
R$ 380 mIl

Apartamento com 67m2 de área 
útil, 2 dormitórios + escritório, 
armários, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, área de 
serviço, garagem. REF.:12-3587

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

automático. REF: 11-3581

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 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

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

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

tERREnO dE 640 m2  
mEtRô JABAqUARA

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

p/ investimento!  REF.: 08-3534

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

 APtO PROx.
mEtRô JABAqUARA

Só R$220 mIl  
Último andar com 1 dormitório, 

armário embutido, sala para 
2 ambientes com sacada, 

cozinha com armários, área de 
serviço, garagem, lazer com 
quadra , academia, salão de 

festas e churrasqueira.  Ótimo 
preço para investimento, 

agende uma visita!. 
REF.: 08-3701

APtO BOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO - R$ 480 mIl

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

salão de festas. Ref  08-3702

BElÍSSImO SOBRAdO
R$ 800 mIl - cId. VARGAS

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

APtO BOSqUE dA SAúdE 
R$ 350 mIl

1 dormitório, sala 2 ambientes, 
cozinha, banheiro e

garagem. Fácil acesso.
Ótima oportunidade!

REF.: 08-3628

cASA téRREA 
JABAqUARA R$ 400 mIl 

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

REF.: 08-3613

tERREnO mEtRô 
JABAqUARA  R$ 400 mIl

Terreno limpo muito bom em 
vila residencial, super tran-

quila, próximo ao Metrô para 
construir seu sonho, ou para 
investimento.  REF.: 08-3630

ótImO SOBRAdO mEtRô  
R$ 850 mIl 

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

BElA cASA téRREA
R$ 470 mIl - mEtRô 

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

Fácil acesso!  REF. 05-3065

tERREnO c/cASA 
téRREA R$ 600 mIl  

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

APtO 7mIn. A Pé dO 
mEtRô JABAqUARA

R$ 280 mIl 
Area de 60m2, c/ 2 dormitórios, 

sala 2 ambientes, cozinha, 
armários, vaga de garagem, 

condomínio baixo, otima locali-
zação. REF.: 05-2946

APtO cOncEIçãO “ 
BOcA dO mEtRô”

R$ 235 mIl
Muito bem localizado com  

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

negócio! Ref  09-3706

APtO PRóx. mEtRô 
JABAqUARA $ 370 mIl

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

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

caSa PlanalTo PTa 
250M ac - R$ 980.000,00

5 dorms, 1 ste. c/ hidro,
sala em L, 4 WC´s, coz, lavand, 

D.E, qtal, 2 salões grandes,
3 vagas. Aceita proposta

F: 5581-6389 / 97964-7146 
96066-7005 whatsapp

2 dorm.(1 suite), sacada, 
WC, sala 2 ambientes, 

cozinha, área de serviço,
2 vagas, lazer completo.

Tel.: 98964-1680

aPTo  MoBIlIado
vIla MaRIana
R$ 3.500,00

(aluguel + condomínio + IPTU)

QUARTO, SALA, 
COZINHA, WC, QUINTAL 

ENSOLARADO.
ÓTIMO LOCAL DENTRO

DE VILA SEGURA E 
AO LADO DO METRÔ 

CONCEIÇÃO
TRATAR JULIO:
9 96 90 32 35

SIMPaTIa PaRa eMaGReceR cHIco XavIeR
4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de água, coloque dentro dele o número de 
grãos de arroz correspondentes aos quilos que você deseja perder. Não coloque 
grãos a mais do que deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite, 
beba a água, deixando os grãos, complete novamente 1/2 copo de água. 5ª feira 
pela manhã, em jejum, beba a água deixando os grãos, completando com 1/2 copo 
de água. 6ª feira pela, em jejeum, beba a água com os grãosde arroz junto. Obs: 
Conserve o mesmo copo durante o processo, não faça regime, pois a simpatia é 
infalível. Tirar o número de cópias correspondentes aos quilos que deseja perder, 
comece na 4ª feira, após distribuir.  Publique na mesma semana.  Boa sorte. T.B.J.

oRação de São coSMe e São daMIão
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos necessitados e desampara-
dos, vós que didicastes toda vida ao bem. Vale-me neste instante de provação, eu vos 
imploro. Ajudem-me a conseguir esta graça, em nome do Pai, do Filho e do Espirito 
Santo. Rezar com fé a oração, 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia 
mandar publicar e dar um presente a uma criança carente. Com fé será atendido. R.O.

APTO  PROX.
SÃO JUDAS

Tratar: (11) 3484-7513
(11) 97679-4543 com 
Giacomo ou  Thelma     

02 dorms. c/arm. emb.

sala, para dois amb.,

coz. c/ arm. planejados, 

banh.c/ box, uma vaga para 

auto., lazer. R$ 240.000.00

Creci:10.333 
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9 8216-2837

•ACONTECE
Cata Bagulho Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, 03 de 
novembro, a partir das 7h, Cata 
Bagulho na região do Jabaquara. 
As equipes percorrerão diversas 
vias dos bairros Vila Santa Cata-
rina, Vila Campestre. O morador 
pode consultar a área exata 
em: https:// goo.gl/B7myN9. O 
material deve ser colocado pela 
manhã (antes das 7h)

•ELEIÇÕES 2018

Bolsonaro tem mais votação na 
região que a média do país

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

Cata Bagulho V. Mariana
A Subprefeitura Vila Mariana 

realiza no sábado, dia 03 de no-
vembro, Operação Cata-Bagulho 
na região da Vila Mariana. As 
equipes percorrerão as ruas 
contidas no Pentágono: Av. Lins 
de Vasconcelos, Av. Prof. Noé de 
Azevedo, Rua Vergueiro, Rua do 
Paraiso, Rua Cel. Diogo. O mate-
rial deve ser colocados na frente 
da residência antes das 7h.

Grupo AA em São Judas
O Grupo São Judas do AA 

promove reuniões de segun-
da a sexta, às 20h, sábados, 
domingos e feriados, às 18h. 
A sede da entidade fica na 
Avenida Jabaquara, 2876- conj. 
2 - próximo à Estação São Judas 
do metrô. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne: 3315 -9333, que atende 24 
horas por dia.

Brasileiros concluíram a 
eleição de seus novos gover-
nadores de Estado e do presi-
dente  da República, no último 
domingo, 28. 

Para o cargo máximo do 
país, Jair Bolsonaro (PSL) obte-
ve, no país, 55,13% dos votos vá-
lidos, conquistando 57.796.986 
votos, e Fernando Haddad (PT) 
teve 44,87% dos votos, o equi-
valente a 47.038.963 votos.  
Na cidade de São Paulo, o re-
sultado foi parecido, mas mais 
favorável ainda ao vencedor: 
Bolsonaro atingiu 60,38% dos 
votos contra 39,62% de Haddad.

Na região, a aceitação do 
novo presidente se mostra 
ainda maior. Na zona eleito-
ral da Saúde, o candidato do 
PSL atingiu 71,17% dos votos 
contra  28,83% do petista. 
Já na Vila Mariana, Bolsona-
ro alcançou 68,09% contra 
31,91% de Haddad. E no Jaba-
quara, o vencedor chegou a 

60,07% contra 39,93%. 
O  c a n d i d a t o  a o 

governo João Doria 
(PSDB) teve uma vitó-
ria mais apertada con-
tra o oponente Marcio 
França (PSB) no Estado: 
51,75% contra 48,25%. 
Mas, na capital, França 
teve mais votos que o 
ex-prefeito e atingiu 
58,10% do total contra 
41,90% de Doria.

A região de Vila Ma-
riana, entretanto, deu 
mais votos ao tucano 
do que a média geral 
obtida: 56,37% contra 43,63%. 
Na Saúde, 58,72% optaram por 
João Doria contra 41,28% de 
Márcio França. Já no Jaba-
quara, foi o candidato do PSB 
que venceu: 55,65%, enquan-
to o candidato do PSDB teve 
44,35%.

País
Em todo o país, as absten-

ções e os votos nulos 
e brancos foram altos. 
As abstenções soma-
ram 21,3% (31,3 milhões 
de votos). Votos bran-
cos foram 2,14% (2,4 
milhões de votos) e nu-
los, 7,43% (8,6 milhões 
de votos). 

Bolsonaro teve a 
terceira menor vitó-
ria no segundo turno 
desde a redemocra-
tização. Ele venceu 
com vantagens maio-

res apenas que a de Fernan-
do Collor de Mello, em 1989 
(53,03%), e da reeleição de Dil-
ma Rousseff , em 2014 (51,64%).

Em relação ao primeiro 
turno, o opositor Fernando 
Haddad (PT) cresceu mais 
que Bolsonaro. O petista ga-
nhou 15.696.741 de votos do 
primeiro para o segundo tur-
no, passando de 29,28% para 
44,86%. Bolsonaro conquistou 
8.519.962 de votos adicionais, 
saindo de 46,03% para 55,13%.

O índice de Haddad, entre-
tanto, foi menor do que o de 
Dilma (55% em 2010 e 51% em 
2014) e Lula (61% nas duas elei-
ções de 2002 e 2005), que ven-
ceram as eleições em segundo 
turno. O PT perdeu cerca de 7 
milhões de votos em relação 
à disputa do último segundo 
turno presidencial, em 2014.  

Inclui informações 
da Agencia Brasil


