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Estação Campo Belo do metrô vai atrasar

Página 6

Vereadores aprovam lei que 
cede terreno na Vila Clementino 
para Amparo Maternal

A promessa era de en-

tregar a última estação da 

expansão da linha 5 - Lilás 

do metrô até dezembro de 

2018. Mas, a parada Cam-

po Belo não está pronta e 

o novo prazo divulgado é 

até março de 2019. A esta-

ção garantirá conexão com 

a linha 17 - Ouro, em mo-

notrilho, que também está 

atrasada e tem previsão de 

conclusão para o final do 

ano que vem. Essa sema-

na, ao apagar das luzes do 

governo Márcio França, foi 

entregue à capital e liberado 

para o tráfegoum viadu-

to construído pelo metrô 

como compensação à Pre-

feitura junto à futura esta-

ção Campo Belo.    Página 3

Brownieria na Vila Clementino tem 
opções charmosas de presentes e 
sobremesas deliciosas para festas
Página 4

Feiras são 
suspensas a 
partir dessa 
sexta, 21

Governo do Estado
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A primeira Brownieria da Zona Sul tem 
MINI BROWNIES BANHADOS
NO CHOCOLATE BELGA 
e deliciosos bombons

/cacaufactory@cacaufactory

Rua dos Otonis, 635 - Vila Clementino        5082-1332

ABRIREMOS: SÁBADO (22/12) E DOMINGO 
(23/12) DAS 10H ÀS 17H; E DIA 24 ATÉ 17H

Mimos para presentear 

nesse * Natal *

Horário da loja
Segunda a sexta, das 7h00 às 20h00

Sábado, das 10h00 às 17h00

Vão começar as obras 
de requalificação do ter-
reno existente na Aveni-
da José Maria Whitaker 
esquina com Alameda 
dos Guatás. Os traba-
lhos devem durar 120 
dias e, enquanto isso, 
as feiras serão trans-
feridas para a pista da 
avenida, em trecho em 
frente à área. Página 3

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

Almoço
Seg a Sáb: das 
11h30 às 16h

Jantar
Ter a Sab: das 
18h30 às 22h

ABRIREMOS SÁBADO, 
DAS 8h30 ÀS 17H,

DOMINGO, DAS 9H ÀS 13H
COM MUITAS

OFERTAS

5594-1898
2645-7506
5594-18985594-1898

• VARILUX EM DOBRO
• TRANSITIONS EM DOBRO
• TODAS CRIZAL EM DOBRO

PAGUE UMA E LEVA OUTRA - PROMOÇÃO DO FABRICANTE E DA LOJA
TRABALHAMOS COM TABELA ESSILOR

ÚLTIMAS

SEMANAS

ACEITAMOS

CARTÕES
EM 6X 

ÓTICA
Mara Rocha

Sabesp e 
Prefeitura 
vão recapear 
ruas locais

Sete ruas no Jabaqua-
ra e outras oito na Vila 
Mariana estão sendo re-
capeadas e em uma ação 
conjunta da Secretaria 
das Subprefeituras e Sa-
besp. As obras aconte-
cem em ruas onde houve 
obras em galerias pluviais 
e tubulações de águas 
e  esgotos .  Página 8
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ACONTECE PELO MUNDO

Ecopontos reduzem resíduos em aterros

Cidades em todo planeta discutem 
formas de reduzir geração de lixo

A geração de resíduos e sua 
correta destinação são desa� os 
enfrentados, na atualidade, não 
apenas pelos paulistanos ou 
brasileiros, mas por toda a hu-
manidade. Muitos ambientalistas 
alertam para o fato de que não 
existe “jogar fora”, já que não 
existe “fora” - o planeta é um só 
e todas as maneiras de destinar 
resíduos têm impacto ambiental.  
Por isso, é essencial prestar aten-
ção a qualquer quantidade e tipo 
de lixo gerado.  

As festas de fim de ano são 
símbolo de solidariedade e fra-
ternidade, mas muitas vezes 
também evocam excessos do 
consumo e da geração de resídu-
os - até na quantidade de embala-
gens e descartáveis que vão para 
o lixo. É importante lembrar que 
a coleta seletiva leva boa parte 
desse material: sacos e papeis de 
presentes, caixas, garrafas de be-
bidas usadas nas ceias, plásticos, 
latinhas de metal. Se possível, 
entretanto, antes de encaminhar 
para a reciclagem, evite a geração 
recusando sacolas em excesso, 
reaproveitando materiais para 
outros � ns.

O programa de coleta seletiva 
de São Paulo já cobre cerca de 
70% dos distritos da cidade. Nas 
zonas Sul e Leste da capital, o 
serviço é prestado pela conces-
sionária Ecourbis Ambiental, que 
chega a passar até duas vezes por 
semana em vários bairros, com 
caminhões especiais para esse 
tipo de coleta diferenciada. 

De acordo com a Prefeitura, 
são coletados anualmente, em 
média, 78 mil toneladas de re-
cicláveis em toda a capital, por 
concessionárias e cooperativas, 
e esse montante de resíduos é 

destinado às 24 cooperativas 
habilitadas, que fazem a triagem 
e comercializam o material, ge-
rando renda para os catadores.

Entulho e bagulho
Outra coisa bastante comum 

nessa época do ano são peque-
nas reformas e troca de móveis, 
objetos de decoração, pneus para 
viajar... Sem falar nos serviços de 
jardinagem doméstica, que ge-
ram também grande quantidade 
de folhagens e galhos.

Para onde vai todo esse mate-
rial? “Eu sempre fui consciente 
e evitei entregar objetos ou en-
tulho, mesmo que em pequena 
quantidade, para carrocinhas e 
serviços não autorizados. Isso 
porque perto da minha casa ha-
via pontos de despejo irregular 
de entulho e eu achava aquilo 
um desrespeito com a cidade”, 

relata Marcos Irineu, morador 
de Mirandópolis há mais de 40 
anos. “Em 2007, foi inaugurado 
um ecoponto aqui pertinho de 
casa e pensei - ‘agora vai facilitar, 
as pessoas não vão mais jogar 
sofás velhos, móveis quebrados e 
entulho na via pública’. Realmen-
te, melhorou muito, facilitou. 
Mas ainda tem quem desrespeite 
a lei”, lamenta. 

Ele mesmo usa muito o ser-
viço do Ecoponto para destinar 
corretamente objetos inservíveis. 
“Já levei sofá velho, tacos que 
removi da minha casa, telhas 
quebradas que substituí... É mui-
to fácil, especialmente porque 
o horário de funcionamento é 
estendido. Mesmo nos fins de 
semana, está aberto”, conta. 

Tempos atrás, o morador 
também fez consertos em sua 

calçada, o que gerou pequena 
quantidade de entulho. O pró-
prio saco do cimento que usei 
serviu para guardar os pedre-
gulhos que sobraram, os restos 
de areia e pedaços retirados da 
calçada antiga foram pra lá, sem 
burocracia e sem deixar nada de 
sujeira em casa”, relembra.

Posto de Entrega 
Voluntária

Marcos ainda conta que mui-
tas vezes nem espera pela coleta 
seletiva para destinar reciclá-
veis. “Garrafas pet e de vidro, 
geralmente, eu levo mesmo é 
no Ecoponto. Junto várias de 
uma vez, dou uma enxaguada e 
ponto - coloco em alguma caixa 
e levo até lá”.

Ele percebeu que muitos de 
seus vizinhos, com quem conver-

sa frequentemente, nem sabiam 
que é possível levar recicláveis 
para lá. Mas, todos os ecopontos 
da cidade contam com PEVs - 
Postos de Entrega Voluntária de 
recicláveis.

Da mesma forma, quando 
cuida das plantas de seu quin-
tal, o morador leva folhagens e 
galhos para o Ecoponto, que � ca 
na esquina das Avenidas Senador 
Casemiro da Rocha e José Ma-
ria Whitaker. “Acho que para o 
caminhão da coleta de lixo deve 
� car só o lixo que a gente gera 
na cozinha e nos banheiros. De 
resto, tudo que puder ser enca-
minhado de maneira diferente é 
melhor”, conclui

Realmente, entregar entulho, 
móveis velhos, restos de jardi-
nagem e material reciclável nos 
ecopontos permite que haja uma 

triagem e destinação adequada a 
cada tipo de item. Dessa forma, o 
lixo encaminhado pela coleta do-
miciliar tradicional para aterros 
sanitários é reduzido.

Crime ambiental
Nos ecopontos espalhados por 

toda a cidade, a população pode 
fazer entrega voluntária de pe-
quenos volumes de entulho (até 
1 metro cúbico por dia), grandes 
objetos (móveis, poda de árvores 
etc.) e resíduos recicláveis. 

As unidades não recebem 
orgânicos, materiais industriais 
(graxa e tinta, por exemplo), 
telhas de amianto, lâmpadas � u-
orescentes, resíduos hospitalares 
e eletroeletrônicos. O material 
pode ser disposto gratuitamente 
pelo próprio morador em ca-
çambas distintas para cada tipo 
de resíduo. A intenção da Pre-
feitura de São Paulo é aumentar 
o número de unidades.

Vale destacar que o descarte 
irregular de lixo e entulho é con-
siderado crime ambiental e pas-
sível de multa de R$ 18.420,79. 
As punições são aplicadas de 
acordo com a lei 13478/02.

Em caso de geração de quan-
tidades maiores de entulho, é ne-
cessário contratar uma empresa 
habilitada de caçambas. A lista 
também está disponível no site 
da prefeitura.

Atualmente, existem 102 eco-
pontos na cidade, número que 
deve ser ampliado, de acordo 
com a Prefeitura. Todos os Eco-
pontos funcionam de segunda a 
sábado, das 6h às 22h, e aos do-
mingos e feriados, das 6h às 18h. 
Os endereços podem ser obtidos 
pelo telefone 156 ou no site www.
prefeitura.sp.gov.br.

Caminhar para uma políti-
ca de lixo zero, que consiste no 
máximo aproveitamento e cor-
reto encaminhamento dos re-
síduos recicláveis e orgânicos, 
especialistas de todo o mundo 
debateram o tema no Congres-
so Internacional Cidades Lixo 
Zero, realizado este ano, em 
Brasília, de acordo com infor-
mações da Agência Brasil de 
Comunicações.

Da cidade de Hernani, um 
município da Espanha na pro-
víncia de Guipúscoa, na co-
munidade autônoma do País 
Basco, foi apresentada uma 
experiência de interação entre 
poder público e sociedade para 
reduzir a produção do lixo e es-
timular o tratamento adequado 
dos resíduos. 

A mudança começou com 
a abordagem da coleta seletiva 
“porta a porta”, de acordo com 

ECOPONTO DO JABAQUARA É UM DOS 102 DA 
CIDADE A RECEBER GRATUITAMENTE ENTULHO, 
MÓVEIS, RESTOS DE JARDINAGEM E RECICLÁVEIS
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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.

Fábio Arantes/Secom

o gestor público Luis Intxaus-
pe. Ele conta que entre as ações 
adotadas para se chegar ao lixo 
zero estão a separação dos re-
síduos na origem, a coleta di-
retamente na casa das pesso-
as, a efetivação de projetos de 
compostagem, a ampliação das 
ações de reciclagem e políticas 
de ciclo zero, voltadas ao rea-
proveitamento dos materiais.

Nas áreas comuns, como 
parques, praças e mesmo em 
condomínios, foram instalados 
recipientes para coleta seletiva 
e, inclusive, de produtos espe-
cí� cos como o azeite. 

Há ainda distribuição gra-
tuita de sacolas reaproveitáveis. 
Como resultado disso, a co-
munidade, que reciclava 30% 
do lixo que produzia, passou 

a reciclar 80%. A cultura da 
própria população tem sofrido 
transformações. “Nós reduzi-
mos em cinco vezes o material 
que vai para o aterro sanitá-
rio”, comemora Intxauspe, que 
detalha que a população de 
Hernani produz, em média, 60 
quilos (kg) de lixo por ano, por 
habitante. Em geral, a média de 
municípios semelhantes é de 
200 kg.

Para efeito de comparação, 
no Brasil a estimativa atual é de 
que cada brasileiro produz, em 
média, 365 quilos de lixo por 
dia. Em São Paulo, cada pessoa  
gera em média 1,4 kg de lixo, o 
que atinge mais de 500 quilos - 
ou seja, meia tonelada de lixo - 
por pessoa. Em Santa Catarina, 
estado que menos produz lixo, 
a média ainda é maior que a da 
Espanha - 292 quilos por pes-
soa por ano. 
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Há 80 anos foi criado o Ins-
tituto de Botânica, com sede 
na região da Água Funda, zona 
sul de São Paulo. E, juntamente 
com ele, surgia a Biblioteca es-
pecializada no tema e vinculada 
ao Centro de Comunicações 
Técnico Cientí� cas.

A biblioteca atualmente pode 
ser visitada e embasar pesquisas 
pessoalmente e seu acervo pode 
ser consultado pela internet, 
no site http://www3.ambiente.
sp.gov.br/institutodebotanica/
biblioteca-cienti� ca/

Reúne um acervo altamen-
te especializado em Botânica, 
especialmente em taxonomia 
vegetal e meio ambiente. Seu 
acervo é formado e mantido 
por meio de permuta, doações 
e compra. 

A Biblioteca mantém inter-

câmbio de publicações editadas 
pelo IBt (Hoehnea, Boletim do 
Instituto de Botânica, etc..) com 
outras Bibliotecas do Brasil e do 
exterior. 

É considerada uma das mais 
completas na área, possui uma 
excelente coleção de títulos ra-
ros e antigos. 

 É permitida a consulta local 
para o público em geral somen-
te com agendamento através do 
e-mail ou telefone. 

Oferece  empréstimo somen-
te a funcionários e alunos do 
IBt. Horário de funcionamento: 
das 9:00 às 17:00 de 2ª a 6ª feira. 
Email: biblioteca@ibot.sp.gov.
br – Fone: 5067-6042 ou 5067-
6043.

A biblioteca � ca no Instituto 
de Botânica, na Av. Miguel Sté-
fano, 3687 - Água Funda.

Biblioteca de Botânica 
tem 80 anos e acervo 
é aberto ao público

VOCÊ SABIA?
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•TRANSPORTE

Prometida para dezembro 
de 2018, a última parada a ser 
inaugurada da Linha 5 - Lilás, 
do metrô agora foi adiada para 
o primeiro trimestre de 2019. 

A nova estação Campo Belo 
está sendo construída  na con-
fl uência entre a Avenida Jorna-
lista Roberto Marinho com a 
Avenida Santo Amaro, no distri-
to Campo Belo. Essa semana, o 
governador Márcio França, que 
está prestes a deixar o cargo 
depois de ter perdido a disputa 
em segundo turno para o ex
-prefeito João Dória, inaugurou 
um viaduto construído pelo 
metrô junto à futura parada, 
em obra de compensação para 
a Prefeitura de São Paulo.

Na estação Campo Belo 
haverá integração com a linha 
17 - Ouro, que correrá em pla-
taformar suspensas, no sistema 
monotrilho. Um trecho da linha 
ligando o Aeroporto de Congo-
nhas às linhas Lilás e Amarela 
do Metrô, além da linha Esme-
ralda da CPTM, ainda está em 
construção com promessa de 
entrega para o segundo semes-
tre de 2019.

O paulistano, entretanto, 
já se habituou aos constantes 
adiamentos nas datas prome-
tidas para entregas das novas 
estações. A linha Lilás está em 
construção desde 1998, ou seja, 
há 20 anos, e teve seu primeiro 
trecho inaugurado em 2002, 
mas ainda totalmente desco-
nectado dos demais ramais do 
metrô, difi cultando seu uso.

Em 2008, foi finalmente 
anunciada a expansão do tre-
cho, para garantir conexão com 
as linhas Azul e Verde, já em fun-
cionamento. Mas, apesar dos 
diversos prazos de inauguração 
anunciados, a efetiva ligação 

entre as linhas só se efetivou 
em dezembro passado, ou seja, 
10 anos depois. 

Na semana passada, tam-
bém foi anunciada a paralisação 
definitiva das obras da linha 
Laranja do metrô, que ligaria a 
estação São Joaquim, na linha 
Azul - 1, com a região da Brasilân-
dia. A Parceria Público Privada 
foi cancelada depois de diversos 
atrasos e defi ciências do consór-
cio responsável pela obra.

A estação Campo Belo fi cará  
entre as estações Brooklin e Eu-
caliptos - atualmente, os trens 
passam reto por esse trecho. 

Viaduto
O novo viaduto sobre a Ave-

nida Roberto Marinho, no cru-
zamento com a Avenida Santo 
Amaro, foi liberado ao trânsito 
na terça-feira, dia 3. 

Diferente de outras obras 
viárias urbanas na capital, a 
nova estrutura não foi cons-
truída pela Prefeitura e sim pela 
Companhia do Metropolitano, 
do Governo do Estado. Isso 
porque, faz parte do complexo 
da linha 5 – Lilás.

O trânsito já foi liberado par 
ao trânsito de veículos. “O via-

duto é uma contrapartida que 
o Governo do Estado entrega 
à prefeitura de São Paulo e fa-
cililtará o trânsito local”, disse 
o governador Marcio França, 
que participou da cerimônia de 
inauguração.

Especula-se que França deva 
concorrer à Prefeitura em 2020, 
pelo fato de ter vencido, na 
capital paulista, o governador 
eleito João Doria nas eleições 
de outubro passado.

O Governo ainda anunciou 
que, com a liberação para o 
trânsito, a entrega do viaduto 
permitirá a continuidade dos 
serviços de construção do aces-
so à estação Campo Belo, além 
dos trabalhos de pavimentação 
das ruas próximas e de paisa-
gismo.

O viaduto, que teve inves-
timento de R$ 39,8 milhões e 
começou a ser construído em 
fevereiro deste ano, conta com 
336 metros de comprimento e 
seis faixas de rolamento, sendo 
três por sentido. As pistas apre-
sentam duas faixas para carros 
e caminhões com três metros 
de largura e uma para ônibus, 
com 3,5 metros de largura. 

Estação Campo Belo só deve 
fi car pronta em março de 2019

•ABASTECIMENTO

Feiras livres são transferidas 
temporariamente para obra

Depois de muitos boatos 
e muita polêmica, fi nalmente 
ficou acertado que as feiras 
livres que ocorrem em área na 
Avenida José Maria Whitaker 
serão transferidas tempora-
riamente para a própria via, no 
trecho entre a Rua Quinze de 
Setembro e a Avenida Afonso 
Mariano Fagundes, ou seja, 
entre os números 1811 e 1785.

Há no local feiras livres 
promovidas semanalmente às 
terças, às sextas e aos sábados. 
A mudança começa a valer 
nessa sexta, 21 de dezembro. 

A mudança é temporária, 
de acordo com a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômica e com a Subprefei-
tura de Vila Mariana. 

Será necessária para que 
no terreno seja implantado um 
projeto de revitalização e urba-
nismo, com custo aproximado 
de R$ 250 mil reais, pela Sub-
prefeitura. O valor que deve 
ser empenhado ainda em 2018.

Houve até abaixo assinado 
de moradores e feirantes, 
contra a realização da obra, 
porque o boato era de que as 
feiras seriam canceladas em 
defi nitivo e que a área se trans-
formaria em uma praça com 
bancos, plantas e estrutura 
que impediriam a montagem 
das barracas. 

Também a feira orgânica 
noturna que vinha acontecen-
do no local, em caráter tempo-
rário, deve se tornar defi nitiva. 
O período experimental - outu-
bro e novembro - foi considera-
do um sucesso e a expectativa 
é de que a retomada aconteça 
em março de 2019, já em cará-
ter defi nitivo, provavelmente 
mantendo o horário: quartas-
feiras, das 17h às 21h. 

O projeto
De acordo com a subpre-

feitura de Vila Mariana, a obra 
prevê: 

– Adaptação da captação 
de águas pluviais por meio de 
canaleta,

-Adaptação de passeio e 
rampas de acesso para entrada 
e saída de veículos,

– Piso articulado intertra-
vado,

-Substituição de sarjetas 
e guias,

-Adequação de canteiros 

com grama esmeralda e ins-
talação de orlas de separação

– Instalação de bancos de 
concreto pré-moldado,

– Adaptação de rampas de 
acesso ao passeio nas faixas de 
pedestres e

– Instalação de piso podo-
tátil de alerta/direcional.

As obras devem durar 120 
dias. Os feirantes deverão 
desocupar o local durante o 
período de reconstrução, até 
por segurança, uma vez que 
haverá máquinas trabalhando.
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ESPETINHOS
A R$ 5!

DE SEGUNDA A SEXTA
PRONTO PRA CONSUMO

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

TEMOS BUFFET DE CHURRASCOTEMOS BUFFET DE CHURRASCO

CONFRATERNIZAÇÕES 

DE FIM DE ANO

•GASTRONOMIA

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

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

CAIPIRINHA EM DOBRO

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

DE 
SEGUNDA 
A QUINTA

Bolos, tortas e brownies podem 
adoçar sua festa de fi m de ano

com o chef da Maison Carratie, 
Laurant Carratie. Estagiou nos 
dois restaurantes do chef Alex 
Atala, D.O.M. e Dalva e Dito. 

Sobremesas
Outro destaque da produ-

ção da Cacau Factory são as 
sobremesas tamanho família, 
ideais para encomendar para 
as ceias de Natal e Ano Novo, 
ou para encontros com amigos 
- sucesso garantido.

Tem tortas, bolos e cheese-
cakes diversos. Uma das mais 
requisitadas é a torta de noz 
Pecan com pistaches. O carrot 
cake com frosting e ganache 
e o Red Velvet com frosting e 

morangos são outras pedidas 
que agradam a família toda. 

A Ganache de Nutella e 
o Brigadeiro com Morangos 
agradam pessoas de todas as 
idades, fãs de chocolate. 

Já os fãs de sabores fruta-
dos vão se deliciar com a torta 
de limão com merengue, com 
a de frutas vermelhas ou com 
a torta de maçã com canela e 
cranberries. 

Para conhecer toda a lista 
de possibilidades, que ainda 
inclui triffl  es e bolos de cacau 
54%, vá conhecer a Cacau Fac-
tory. E aproveite o ambiente 
convidativo para experimentar 
um brownie com sorvete!

 A Cacau Factory fi ca na Rua 
dos Otonis, 635  - Vila Clemen-
tino. Redes sociais: @cacaufac-
tory. Telefone: 5082-1332. Para 
encomendas, use o Whatsapp:  
9 7464-6070. Abrirá nesse sá-
bado e domingo (dias 22 e 23 
de dezembro), das 10h às 17h.  
Na véspera de Natal, dia 24, 
também estará aberta até 17h. 

Entre as boas dicas de en-
dereço para esse fim de ano, 
que tal conhecer a Brownieria 
Cacau Factory. A charmosa 
loja pode ser tanto uma opção 
de presentes e lembrancinhas 
doces e criativas, daquelas que 
agradam a todo mundo, quan-
to uma boa ideia para garantir 
o sucesso das sobremesas das 
festas de Natal.

As latinhas, caixas e conjun-
tos de bombons são tão delica-
dos e bonitos, que se tornam 
o mimo ideal para presentear, 
adoçando a vida de pessoas 
queridas. Tem potinhos como 
mini brownies, brownies em 
forma de árvore de Natal, bis-
coitinhos em formato de bota, 
caixa de chocolate com Papai 
Noel de chocolate decorado 
acompanhado de bombons, 
barras de chocolate com temá-
tica de Natal...

Por falar em temática, os 
mini brownies com desenhos 
alusivos à data são outra pe-
dida incrível para presentear 
na época. Vale destacar que os 
brownies da Cacau Factory são 
conhecidos pela produção arte-
sanal, garantindo que estejam 
sempre fresquinhos, e todos 
elaborados com  puríssimo e 
cremoso chocolate belga Cal-
lebaut. 

A brownieria foi criada em 
2016 e está sob o comando da 
chef Chocolatier Silmara de 
Carvalho. A profi ssional morou 
nos Estados Unidos durante 
15 anos, estudou na French 
Culinary Institute em 2008 e 
passou por vários lugares em 
New York como Casalever, Bra-
eburn, Graffi  ti, todas de chefs 
renomados. Também trabalhou 
na Royal Caribbean, morou 
por um tempo no sul da Fran-
ça e aprendeu tudo que sabe 
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RENOVE A SUA ESPERANÇA
PARA O NOVO ANO.
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•URBANISMO

Câmara aprova doação de área na 
Vila Clementino ao Amparo Maternal

O PL (Projeto de Lei) 
490/18, de autoria do Executi-
vo, foi aprovado em segunda 
e definitiva votação na Ses-
são Plenária desta terça-feira 
(11/12). O Projeto autoriza a 
doação de área localizada 
na Vila Clementino, na Zona 
Sul da capital, à maternidade 
Amparo Maternal, instituição 
gratuita credenciada ao SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
dedicada à medicina huma-
nizada.

O PL altera um artigo da Lei 
14.884 de 2009 e acrescenta 
a condição de que a entidade 
deverá prestar assistência de 
saúde em geral e assistência 
social e/ou educativa. Com a 
aprovação, o texto será en-
caminhado para a sanção do 
prefeito Bruno Covas.

Segundo o líder do gover-
no na Câmara, vereador Fábio 
Riva (PSDB), o Projeto original 
de doação da área restringia a 
atuação da instituição ao ser-
viço de maternidade e apoio 
às gestantes. “Agora fazemos 
justiça ao Amparo Maternal, 
acertando todas as questões 
legais de todos os serviços 
oferecidos e a serem ofere-
cidos à população da cidade 
de São Paulo, principalmente 

às gestantes, os acompa-
nhamentos e os serviços de 
saúde e educação”, afi rmou 
o vereador.

Favorável ao Projeto, o 
vereador Gilberto Natalini 
(PV) usou a Tribuna para falar 
sobre a importância da mater-
nidade para a população pau-
listana. “A maternidade presta 
um serviço social inestimável, 
atendendo as mulheres grávi-
das com maior vulnerabilidade 
da capital. Voto o PL com 
muita vontade, e acho meri-
tório que a instituição tenha 
regularizado a sua situação”, 
afi rmou Natalini.

Com referências à história 
da maternidade, o vereador 
Paulo Frange (PTB) também 
se manifestou favoravelmen-
te à proposta. “O hospital tem 
que ser guardado na memória 
do paulistano porque ele é 
único. Não conhecemos ne-
nhuma maternidade no Brasil 
com o mesmo perfi l do Am-
paro Maternal”, disse Frange.

Ainda durante a Sessão 
Plenária, o vereador Celso 
Jatene (PR) destacou outras 
áreas públicas bem utilizadas 
na cidade. Jatene citou como 
exemplo a doação ou cessão 
de terrenos municipais para 

a construção de uma estação 
do metrô, um Centro de Medi-
cina Esportiva, do Hospital do 
GRAACC, da Associação Cruz 
Verde e, agora, do Amparo 
Maternal.

Jatene destacou o papel 
da Câmara nessas doações ao 
reconhecer o trabalho social 
das instituições benefi ciadas. 
“Subindo da Vila Mariana para 
a Vila Clementino, vê-se que as 
áreas públicas são muito bem 
utilizadas. E nós, aqui, sabe-
mos reconhecer isso. Fazemos 
a cessão e a doação das áreas 
para quem utiliza a área públi-
ca realmente da melhor forma 
possível”, afi rmou o vereador.

O vereador Eduardo Supli-
cy (PT) também elogiou a ini-
ciativa. “O Amparo Maternal é 
uma instituição exemplar que 
realiza mais de 500 partos por 
mês. A maternidade tem feito 
procedimentos extraordiná-
rios, sobretudo para todas 
as mães carentes que ali che-
gam”, afi rmou Suplicy.

Na mesma linha, o verea-
dor Aurélio Nomura (PSDB) 
ressaltou o trabalho da mater-
nidade. “O Amparo Maternal 
trabalha com acolhimento, 
principalmente de pessoas em 
situação de rua. A instituição 

faz todo o acompanhamento 
durante a gestação e após o 
nascimento. E ainda oferece, 
durante seis meses, todo o 
apoio às mães”, disse No-
mura.

MARCO ANTONIO CALEJO
DA REDAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO

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

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

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

Saúde e Estética
Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

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

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

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

4113-1838
9.9543-4748
9.9458-6000

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

Casas de repouso

Odontologia

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

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

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

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

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

9 8216-2837

INFORMAÇÕES 
SOBRE ANÚNCIOS?SOBRE ANÚNCIOS?

Se os olhos são a janela da alma, as sobrancelhas são a moldura
Cuide de seu visual com a gente!
Aqui, profi ssionais experientes estudam o formato de seu 
rosto, tipo de sobrancelha e criam design mais adequado ao 
formato do seu rosto, sem quebrar a naturalidade do visual. 
Agende já sua avaliação

R. Caramuru, 431 - Praça da Árvore 

TELEFONE: 2640-3660
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LOCAÇÃO

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

SOBRADO
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
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

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

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

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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Ótima rua do bairro, terreno 

plano medindo 255 m², 
construção de 86 m², vago, c/ 

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Terreno medindo 7,50 x 37 

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

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

carros - REF.: 17.106

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, quar-
to e wc p/ empregada, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.774

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 500 MIL
P/ venderi urgente, prédio de 
10 anos, ótimo acabto, AU = 
90 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb. c/ sacada 
gourmet envidraçada, coz. 

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

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

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

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

TÉRREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 610 MIL

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

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

sala, coz., wc - REF.: 17.064

SOBRADO COND. FECHADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condo-
mínio fechado, c/ 3 dorm. c/ 

AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, wc p/ empreg., gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.075

SOBRADOS NOVOS 
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, ótimo acabto., c/ 

3 suítes, living p/ 2 amb., jd. 
inverno, lavabo, cozinha, qto. 
p/ despejo, garagem subsolo 
p/ 4 carros - REF.: 16.872

APTO
V. GUMERCINDO

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

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

completo - REF.: 16.626

TÉRREA
SAÚDE

R$ 540 MIL
Travessa da Rua do Boqueirão, 

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

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

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

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
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Terreno 5,20 x 21 mts., 

construção de 136 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb., ampla cozinha 
planejada, lavanderia, quarto e 
wc p/ empregada, garagem p/ 

2 carros - REF.: 15.873

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 

plano, medindo aprox. 10 x 35 
mts, com casa antiga de 220 
m² de construção, ótimo para 

reforma ou construção - 
REF.: 15.067

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 740 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 
c/ churrasq. e forno pizza, gar.p/ 

2 carros - REF.: 16.746

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 796 MIL
Ótima área útil de 117m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., 
sacada, lavabo, cozinha 
planej., dep. p/ empreg., 

garagem p/ 2 carros, lazer 
completo - REF.: 16.825

APTO
SAÚDE

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

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

pleto - REF.: 17.165

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 299 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
BQ. DA SAÚDE

R$ 310 MIL
terreno 170 m², construção 

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

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

REF.: 16.688

TÉRREA - PRÓX. A 
R. BOQUEIRÃO

R$ 350 MIL
Localizado em rua particular, 

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

empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 6 x 22 mts., constru-
ção 90 m² - REF.: 16.804

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 400 MIL
Reformado, bom acabto., área 
útil de 62 m², c/ 2 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, wc social, cozinha c/ 
AE, lavanderia c/ AE, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.868

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/ sa-
cada envidraçada, coz. planej., 

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

REF.: 16.423

APTO
CHÁCARA INGLESA

R$ 420 MIL
A 900 mts. do Metrô Pça. 

da Árvore, área útil de 70m², 
condomínio R$ 395,00,

c/ 2 dormitórios, wc sovial,
living, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro  
- REF.: 16.681

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

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

ótima localização, bom 
também p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Ótimo local, reformado, im-
pecável, AU = 73 m², c/ 2 

dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha planejada, 

dependência p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro -

REF.: 15.820

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 539 MIL
Ótima localização da Rua 

Muller 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
V. STO. ESTÉFANO

R$ 590 MIL
Ótima oferta, vago, ótimo p/ 

moradia ou investimento, c/ 3 
dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 3 carros 

-  REF.: 16.114

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

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$ 769 MIL
Terreno 8 x 30mts., constr. 

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

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

p/ 2 carros - REF.: 16.578

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 786 MIL
Terreno 10 x 30 mts., constru-
ção de 143 m², ótimo local da 
Rua Francisco Dias, c/ 2 dorm. 

c/ AE, wc social, living, coz. 
c/ AE, amplo quintal, jardim, 

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

APTO
CHÁCARA INGLESA

R$ 850 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 
AU = 104 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 

2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 2 carros -
 REF.: 17.153

SOBRADO
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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Terreno plano c/ 10 x 25 mts., 
const. 160m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, wc social, amplo living 

p/ 2 amb., coz. c/ AE, amplo 
qto. p/ empreg c/ wc, quintal, 

jardim, gar. p/ 2 carros - 
REF.: 15.114

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

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/ churrasq., 
garagem tipo sl. de festa p/ 6 

carros - REF.: 16.426

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
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

SOBR. C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

- Ótima oferta, terreno 10 x 38 
m, construção 339 m², c/ 4 
suítes c/ AE, 1 máster c/ closet e 
hidro, living p/ 3 amb. ., sl. jan-
tar, coz. planej., amplo quintal 
c/ piscina e área gourmet, gar. 

p/ 4 carros - REF.: 15.237

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., cons-
tr. 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

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

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

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

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 mEtRô 
JABAqUARA R$ 260 mIl

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

aluguel! REF.: 08-3676

APtO BOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO - R$ 480 mIl

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

salão de festas. Ref  08-3702

BElÍSSImO SOBRAdO
R$ 800 mIl - cId. VARGAS

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

cASA téRREA 
JABAqUARA R$ 400 mIl 

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

REF.: 08-3613

BElA cASA téRREA
R$ 470 mIl - mEtRô 

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

Fácil acesso!  REF. 05-3065

tERREnO c/cASA 
téRREA R$ 600 mIl  

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

APtO 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

ótImO SOBRAdO, A 5 
mIn. A Pé dO mEtRô 

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

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

uma visita!. REF.: 11-3728

SOBRAdO mEtRô
SãO JUdAS
R$ 690 mIl

Excelente imóvel à 10 minutos 
a pé do Metrô, em amplo 
terreno com 10 metros de 

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

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

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

SOBRAdO PROx. mEtRô 
R$ 400 mIl 

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

investimento para locação.  
REF.: 11-3732  

SOBRAdO  mEtRô 
JABAqUARA cIdAdE 

VARGAS R$ 1.200 mIl
3 dorms, suíte, sala 2 ambs 
lavabo, coz. c/ arms, estúdio 

musical com wc, saída p/ duas 
ruas, 3 vagas de gar. e portão 

automático. REF.: 11-3731

SOBRAdO  VIlA GUARAnI 
R$ 650 mIl

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

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

SOBRAdO mEtRô  
JABAqUARA  cIdAdE 
VARGAS R$ 750mIl

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

automático.  REF.:11-3723

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

TRATAR COM  NORAIR ZAMPIERI   CRECI 9054
E-mail:  norairzampieri@gmail.com

TEL.: 991696819 / 22760-7676 / 2276-4020

APTOS SAÚDE JUNTO AO 
METRÔ - R$ 530 MIL

2 dorm, 1 vaga  60m AU R$ 350 mil
3 dorm c/ste, 2 vagas 80m2 AU, 

Fino acabamento – vagos

SOBRADOS NOVOS
VL. GUARANI   R$ 580 MIL

2 stes, hool, sala, lavabo. Coz, la-
vand. enorme qtal. Ocasião. Aceito 

carro ou imóvel de menor valor

SOBRADO VAGO PL. PAULISTA AV. IRERÊ 1086
VAGO - R$ 750 MIL

Precisa reforma total. 8 x 30 m2, 3 dorm, ste, enorme sala, sala de almoço,
4 quartos nos fundos, qtal,  vagas . Ocasião 

CASA TÉRREA VL GUARANI
VAGA 9 X 34 M²  R$ 750 MIL
3 dorm, AE, ste, sala, terraço, copa 
coz, qtal, edícula enorme nos fun-
dos, jardim, 3 vagas. Rua tranqüila

TERRENO SAÚDE - ZM
16 X 50M²  3 MIL POR M²

Estuda proposta imóvel
de menor valor

GALPÃO VAGO JABAQUARA 
FRENTE PARA AVENIDA 

4000m² TERRENO e 2.500m² 
AC R$ 5.500.000,00

Ideal para comércio. Ocasião. Inédita. 
Estuda proposta imóvel menor valor

LOJA ALUGADA COM 
CONJUNTO COMERCIAL

VAGO EM FRENTE IGREJA
SÃO JUDAS R$ 750 MIL

3 salas, WC, cozinha, área serviço 
grande terraço
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Dois apartamentos, Ocian e 
V. Mirim, próximos à praia,

para o Natal, Ano Novo, 
Janeiro e outras temporadas.

PRAIA GRANDE
APTOS. TEMPORADA

Tratar (11) 5588-3091 / 9-6473-3930  
Vivo/Whatsapp Ou mande email 

para pgeneroso@gmail.com

WC, independente para
Sra. que trabalhe fora. 

Ambiente familiar

QUARTO MOBILIADO 
JABAQUARA
R$ 300,00

Tel.: 5677-1884
99818-5437

Quarto, cozinha, área de 
serviço, para casal

QUARTO MOBILIADO 
JABAQUARA
R$ 550,00

Tel.: 5677-1884
99818-5437

Alugo quarto, sala, 

cozinha e banheiro, 

quintal ensolarado. 

Ótimo local próximo 

metrô Conceição.

Julio: 99690-3235

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO 
e pecisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos negócios 
que demandam. Pronta solução e cuja invocação é tardia. Oração: Meu Santo Expedito das causas justas e 
urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero. 
Vós que sois o Santo guerreiro, vós que sois o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo dos desesperados, vós 
que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, ajuda-me, dai me força, coragem e serenidade. Atenda 
meu pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, proteja-me de 
todos que possam me prejudicar, proteja a minha família, atenda ao meu pedido com urgencia. Devolva a 
paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto da vidada e levarei seu nome a todos que 
tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  D.C.L.
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•ACONTECE

Ambulatório 
oferece acupuntura 
nas mãos 

O Centro de Estudos e Pes- 
quisas Atitude de Viver , que 
conta com licença da Koryo 
Hand Therapy Instituto Seoul 
Korea para ministrar cursos 
da técnica Koryo Sooji Chim, 
conta com um ambulatório de 
atendimento de acupuntura 
nas mãos Koryo Sooji Chim 
está em funcionamento todos 
os sábados, das 9h às 12h.Os 
atendimentos são feitos por 
alunos do nível avançado, 
com supervisão do professor 
Alexandre Gameiro. O paciente 
paga apenas uma taxa de aten-
dimento de R$ 25. O CEPAV – 
Centro de Estudos e Pesquisa 
Atitude de Viver – fi ca no Largo 
Ana Rosa, 29, conjunto 102, 
na Vila Mariana. F: 5083-8535.

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza nos dois próximos 
sábados, dias 22 e 29 de dezem-
bro, a Operação Cata-Bagulho 
na região da Vila Mariana. No 
dia 22, as equipes percorrerão 
as Ruas Contidas no Quadrilá-
tero: Av. Prof. Ascendino Reis/ 
Rua Domingos de Morais/ Rua 
Luis Gois/ Rua Sena Madureira. 
No dia 29, será a vez das Ruas 
Contidas no Pentágono: Av. 
Pedro Alvares Cabral, Av. 23 
de Maio, Rua Vergueiro, Av. 
Prof. Noé de Azevedo, Rua 
Sena Madureira. O material 
deve ser colocado pela manhã 
(antes das 7h)

Unifesp tem 
cursinho popular

O Cursinho Pré-Vestibular 
Jeannine Aboulafia (Cuja/
Unifesp) está com inscrições 
abertas para a prova teórica 
de seleção de alunos, que será 
aplicada no dia 26/01/2019, das 
12h às 18h. Os interessados 
devem efetuar sua inscri-
ção no site do Cuja até o dia 
21/01/2019. Em caso de impos-
sibilidade de se inscrever pela 
internet, o candidato pode 
comparecer presencialmente 
na secretaria do cursinho (Rua 
Pedro de Toledo, 849 - Vila 
Clementino) nos dias 22 e 
23/01/2019, das 18h às 21h. No 
ato da inscrição, é necessário 
pagar uma taxa de R$ 20,00 
– nas inscrições presencias, 
o pagamento é em dinheiro.

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)          F: 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)

23 DE FEVEREIRO DE 2019 - SÁBADO
SANTOS - ESCUNA E AQUÁRIO

Inclui: ônibus executivo, almoço, lanche de bordo, passeio de 
escuna, visita ao aquário, centro histórico, city tour panorâmico 

pelas praias e tempo livre Ponta da Praia de Santos
Valor: R$ 189,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 99,00

30 DE MARÇO DE 2019 - SÁBADO

CUNHA - SP
Inclui: MICRO ONIBUS,  lanche de bordo, Almoço, 
Passeios e city tour pontos principais da cidade, 

com Guia local, tempo livre para compra.. 
Valor: R$ 249,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 125,00

JAPÃO
Via Dubai

SAÍDA DO BRASIL: 13 DE MAIO DE 2019
Dubai - Osaka - Quioto - Hakone - Monte Fuji - Tóquio - Nara

INTERNACIONAL 
COM A 

OPERADORA 
INVESTUR

          F: 

•TRÂNSITO

Em parceria com Sabesp, Prefeitura 
vai recuperar asfalto de vias na região

Sete vias no Jabaquara 
e mais oito na Vila Mariana 
estão em processo de reca-
peamento por conta de um 
convênio da Prefeitura com a 
Sabesp. As ruas que recebem 
o serviço já foram alvo de 
alguma intervenção por parte 
da concessionária de águas e 
esgotos, como obras em ga-
lerias pluviais ou em rede de 
abastecimento.

No total, em toda a cidade, 
serão recuperados 45.000 
metros lineares e 386.000 
m² de vias, o equivalente a 55 
campos de futebol. O prefeito 
Bruno Covas esteve pessoal-
mente no Jabaquara, sábado 
passado, acompanhado do 
secretário das subprefeituras, 
Alexandre Modonezzi, para 
verificar o andamento das 
obras. “Começamos estas 
obras, que não são da Prefei-
tura, mas da Sabesp, fruto de 
uma parceria que começou 
no ano passado. A Prefeitura 
já fez a parte do entorno, que 
são as calçadas, e a Sabesp 
executa o recapeamento nas 
ruas que apontamos como 

prioritárias, de acordo com as 
demandas que os subprefeitos 
apresentam”, explicou. 

No Jabaquara, serão 5.350 
metros de extensão e 42.550 
m² de área recapeada. O Mu-
nicípio também fará reparos 
ou adequações nas redes de 
drenagem pública, dos tam-
pões dos poços de visita, bem 
como outras infraestruturas 

existentes nas vias.
No Jabaquara estão sendo 

recapeadas as ruas  Bicudo de 
Brito;  Domiciano Leite Ribeiro;  
José Mariano Filho; Cocais; 
Vitoriana; Taciba;  e Vieira 
Portuense. 

Na Vila Mariana, as ruas 
Padre Machado, Dr. Neto de 
ARaújo, Monsenhor Manuel 
Vicente, Embaixador Raul 

Garcia, 3 de Maio, Pero Cor-
reia, Limoeiro de Anadia e Rua 
Vergueiro entre as ruas Dona 
Inãcia Uchôa e Conceição Velo-
so. No total, serão 27.000 m² .

Outras quatro ruas da Sub 
Vila Mariana já foram recapea-
das pela concessionária, por 
iniciativa do Polo de Manuten-
ção Vila Mariana da Sabesp: 
Rua Botucatu (entre a Rua 
Estado de Israel e Rua Dr. Dio-
go de Faria); Rua dos Otonis 
(entre a Rua Dr. Diogo de Faria 
e Rua Estado de Israel); Rua 
Napoleão de Barros (entre a 
Rua Estado de Israel e Rua Dr. 
Diogo de Faria); e Rua Décio 
(entre a Av. Jabaquara e Rua 
Mauro)

A ação beneficiará a po-
pulação de outras oito sub-
prefeituras: Aricanduva, Casa 
Verde, Cidade Ademar, Jaçanã, 
Penha, Santo Amaro, São Mi-
guel Paulista e Vila Prudente. 


