
10 DE janEiRO DE 2019 - anO 59 - nO 2.905Telefone: 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Concessão do Ibirapuera é retomada

Página 10

Advogado e economista 
Fabrício Cobra Arbex assume 
Subprefeitura de Vila Mariana

A Prefeitura retomou 

essa semana a discussão 

sobre a concessão do Par-

que do Ibirapuera. A publi-

cação do edital foi suspensa 

porque Márcio França, que 

ocupou cargo do governa-

dor após a saída de Geraldo 

Alckmin, em abril do ano 

passado, havia dito que o 

estacionamento pertencia 

ao Estado, o que travou o 

projeto. Agora, com João 

Doria assumindo o cargo, 

a Prefeitura ganhou passe 

livre para seguir adiante com 

a proposta. A empresa ou 

consórcio que vencer a licita-

ção do parque mais visitado 

e frequentado de São Paulo, 

devem fazer a manutenção e 

melhorias não só do próprio 

Ibirapuera mais também de 

outros parques menores e 

mais distantes.    Página 5

Vila Mariana tem sorvete na 
chapa e sabores veganos para 
enfrentar o verão com saúde
Página 4

Carlos Alckmin/Wikimedia Commons
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PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 31/01/2019

PROMOÇÃO 

VOLTA ÀS 

AULAS

ACEITAMOS

CARTÕES
EM 6X 

ÓTICA
Mara Rocha

SÓ R$
160,00

À VISTA

5594-1898
2645-7506

Rua das Rosas, 778 | Mirandópolis
E-mail: oticamararocha@hotmail.com

COM LENTES ANTI REFLEXO
DE -4,00 ESFÉRICO 

ATÉ -2,00 CILÍNDRICO

ÓCULOS
COMPLETOS Embora tenha apoio 

das doadoras atuais e da 
equipe do Hospital São 
Paulo (HSP), o Banco de 
Leite Humano da Uni-
fesp/HSP está com o es-
toque muito baixo e não 
consegue suprir o volume 
necessário a todos os 
bebês internados na UTI 
Neonatal. Se você é uma 
mulher saudável, está 
amamentando e apre-
senta produção láctea 
maior do que as exigên-
cias de seu bebê pode 
ser uma doadora. Doar 
é bem simples. Página 8

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

Na Vila Clementino, banco de leite 
humano está com estoque baixo

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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ACONTECE PELO MUNDO

Reaproveitamento contribui com a natureza

Capital verde da Europa em 2016, 
Liubliana poupa aterros de lixo

Acondicionar corretamente o 
lixo doméstico, separar reciclá-
veis e evitar a produção excessiva 
de resíduos vão além da preser-
vação de recursos naturais. 

Em especial na época das 
chuvas, qualquer tampinha de 
garrafa abandonada no quintal 
pode se tornar um criadouro do 
mosquito transmissor da den-
gue e outras doenças, o Aedes 
aegypti. 

Dengue
Em casas com quintais, jar-

dins e varandas, é preciso prestar 
atenção às maneiras de armaze-
nar os resíduos - recicláveis ou 
não. A lixeira dom[estica onde 
serão depositados os rejeitos até 
a coleta deve � car em ambiente 
coberto. Se � car em área exposta 
à chuva, é preciso lavá-la com 
frequência. 

Para os objetos recicláveis, 
deve-se tomar o mesmo cuidado. 
Garrafas, potes, latas, embala-
gens plásticas, de vidro ou metal 
em geral podem acumular água. 

“Eu gosto de entregar as gar-
rafas long neck de vidro, consu-
midas aqui em casa para uma 
estação de recicláveis existente 
em um supermercado próximo. 
Como � ca dias em nossa área de 
serviço, mantenho todas com a 
boca para baixo”, diz Adilciara 
Gouvea, moradora da Saúde.

Ela mora em um pequeno 
condomínio e, embora a área de 
serviços seja em sua maior parte 
coberta, tem sempre a preocupa-
ção de manter os recicláveis bem 
cobertos. A moradora ainda diz 
que o pequeno espaço disponível 
no prédio não é desculpa nem 
para deixar de separar recicláveis 
e nem para qualquer descuido 

com o acondicionamento dos 
materiais. 

“Aqui a coleta seletiva é feita 
duas vezes por semana, mas 
também contribuímos com al-
gumas cooperativas diretamen-
te, como no caso das garrafas e 
outros vidros”, diz. 

Vale também destacar que é 
possível levar recicláveis a 1500 
PEV’s  - os Pontos de Entrega 
Voluntária - espalhados pela 
cidade. Para saber os endereços, 
ligue 156 ou acesse prefeitura.
sp.gov.br.

Permacultura
Apaixonada pela temática do 

meio ambiente, Adilciara e o 
marido levam e trazem os con-
ceitos  de preservação, redução 
de resíduos e respeito à natureza 
ao sítio que têm em município 

próximo à capital. “Não sei dizer 
se foi a atuação em meio urbano 
que nos ensinou a cuidar melhor 
do sítio ou o contrário. Mas o 
fato é que passamos a nos apro-
ximar da permacultura”, conta.

Permacultura é um conceito 
que surgiu ainda na década 
de 1970, a partir da ideia de 
“agricultura permanente”. Aos 
poucos, foi se expandindo e 
representa, basicamente, a con-
vivência harmônica entre o ser 
humano e a natureza, com agres-
sões mínimas e busca por ações 
cujo impacto permita recupera-
ção em curto espaço de tempo. 

Evitar a geração de resíduos, 
portanto, é atitude básica nesse 
estilo de vida. Também evita-se 
o uso e desperdício de água, 
enquanto se faz a captação da 
chuva. Cultivam-se os próprios 

alimentos, sem uso de agrotó-
xicos ou defensivos, enquanto 
busca-se o aproveitamento in-
tegral dos alimentos, com zero 
desperdício. 

Essa visão ampla parece com-
plexa, mas na verdade aproxima 
as pessoas de uma vida mais 
simples e saudável. 

O casal também aprendeu a 
valorizar a reutilização de obje-
tos, antes mesmo de pensar em 
reciclagem. 

“Latas que uso em casa, como 
de molho de tomate ou leite em 
pó, se transformam vasinhos 
para plantas do sítio ou até mes-
mo para o apartamento, onde 
mantenho uma mini horta na 
varanda”, conta a leitora. “A 
reciclagem é mesmo muito im-
portante, mas preferimos pri-
meiro evitar o consumo e gerar 

qualquer lixo. Depois, buscamos 
reaproveitar os itens inevitáveis 
, como potes de vidro ou latas. 
E só em caso de impossibilida-
de de reaproveitamento é que 
encaminhamos à coleta seletiva.

Ela permanece sempre atenta, 
porém, para evitar o acúmulo 
de água nos pratos sob os vasos.

A moradora mantém muitos 
desses objetos também em sua 
área de serviço, armazenados 
adequadamente, até levá-los 
para o sítio. “Precisamos estar 
sempre atentos, porque a saúde 
de todos na cidade depende 
desses cuidados”. 

Adilciara ainda elogia vizi-
nhança. “Por aqui, todos cuidam 
da limpeza de seus quintais e 
no meu pequeno condomínio 
também os moradores são ze-
losos”, diz. 

Coleta seletiva
Ela lamenta, entretanto, que 

a adesão à coleta seletiva ainda 
não seja total. “Percebo que mui-
tos moradores de ruas próximas 
não separam os recicláveis. É 
tão simples! E no dia da coleta 
regular, vejo que muitas garrafas 
pet, embalagens longa vida e 
papel de escritório acabam no 
lixo comum. É uma pena, um 
desperdício”, avalia.

A moradora tem razão. A 
coleta seletiva já atinge todo o 
município de São Paulo, seja 
pelas cooperativas ou pelas con-
cessionárias - em algumas sub-
prefeituras, a coleta é realizada 
por ambas.  

Nas Zonas Sul e Leste da ca-
pital, o serviço é prestado pela 
concessionária Ecourbis Am-
biental. Para saber a data e o 
horário em que o caminhão faz, 
tanto a coleta regular quanto 
a seletiva, basta acessar http://
www3.prefeitura.sp.gov.br/lim-
peza_urbana/FormsPublic/Lim-
pezaRua.aspx.

Participar do programa é 
muito simples, efetivamente. O 
morador não precisa separar o 
material por tipo - papel, plás-
tico, metais e vidros podem ser 
acondicionados em uma única 
embalagem. Use um saco � rme 
e feche bem para evitar que os 
itens se espalhem. E coloque na 
rua uma hora antes do previsto 
para a coleta. 

Todo o material será triado 
em centrais mecanizadas ou 
por cooperativas. Em ambos 
os casos, o material reciclável 
se transforma em renda para 
milhares de catadores e suas 
famílias. 

O intenso consumo no mun-
do moderno resulta em grande 
produção de resíduos - além 
dos gastos de energia e recursos 
naturais nos processos produti-
vos. E muitos países estão en-
frentando o desa� o de formas 
criativas - mas sempre com o 
engajamento da população.  

Um exemplo é a Eslovênia, 
na Europa Oriental. Lá, a ca-
pital Liubliana foi escolhida a 
capital verde da Europa. Atu-
almente, menos de 5% do lixo 
produzido na cidade vai para 
aterros. Todo o resto é reapro-
veitado. A experiência foi apre-
sentada em um Congresso de 
cidades, em Brasília, de acordo 
com a Agência Brasileira de  
Notícias. 

Diretor da empresa pública 
Snaga, maior empresa de ges-
tão de resíduos do país, Janko 
Kramzar explicou que a polí-

A LEITORA ADILCIARA (NO DETALHE) SEPARA 
O LIXO PARA RECICLAGEM , MAS ANTES 
REAPROVEITA GARRAFAS, POTES E LATAS
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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.

tica de lixo zero depende, em 
primeiro lugar, de uma e� cien-
te coleta seletiva de materiais. 
Além disso, outras ações, como 
uma intensa comunicação com 
a sociedade, também são im-
portantes.

Kramzar defende que é im-
portante estabelecer regula-
mentações sobre o tema, bem 
como ações de envolvimento 
de gestores, já que as políticas 
dependem de investimento � -
nanceiro e não são revertidas, 

necessariamente, ao longo de 
um mandato. Para países como 
o Brasil, ele indicou: “não 
adianta copiar modelos. Você 
vai ter que adaptar o sistema, 
porque temos diferenças em 
todos os lugares do mundo: di-
ferenças econômicas, diferen-
ças culturais e sociais”.

Um caminho para a solução 
dos problemas relacionados com 
o lixo já reconhecido pelo Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA) 
brasileiro é apontado pelo Prin-
cípio dos Três Erres (3R’s) – re-
duzir, reutilizar e reciclar. 

O desa� o é grande, mas ne-
cessário. De acordo com o pre-
sidente do Instituto Lixo Zero 
Brasil (ILZB), Rodrigo Sabati-
ni, “não existe nenhuma mu-
dança que a gente possa provo-
car nesse meio ambiente se ela 
não começar pelo lixo zero, se 
ela não começar pela gente”.

Para quem curte o verde e 
tem curiosidade de conhecer o 
funcionamento de um viveiro 
histórico, o Programa Aventura 
Ambiental da UMAPAZ prepa-
rou para as férias de verão um 
roteiro no Viveiro Manequinho 
Lopes localizado no Parque Ibi-
rapuera.  Esse espaço municipal 
foi implantado em 1928 e, além 
de realizar um trabalho de con-
servação de espécies ameaçadas, 
é responsável pela produção e 
distribuição das plantas utiliza-
das nas áreas públicas da cidade.

A visitação monitorada é 
aberta para todas as faixas etá-

rias em que os participantes po-
derão caminhar e observar jar-
dins, bosques, estufas, estu� ns 
e quadras com inúmeras mudas 
ornamentais e arbóreas.

São 20 para cada horário, 
mediante distribuição de se-
nha para as visitas que acon-
tecem de 14/01/19 a 28/02/19, 
de segunda a sexta. Horários: 
9h00, 10h30, 14h00 e 15h30 
– chegar com 15 minutos de 
antecedência. A saída é da 
Sede da UMAPAZ – Parque 
Ibirapuera, com entrada pelo 
portão 7, na Av. Quarto Cen-
tenário, 1268.

Viveiro municipal terá 
visitas monitoradas

VOCÊ SABIA?
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10 JANEIRO DE 2019 PÁG. 03

•FÉRIAS

Plaza Sul Shopping trará a Estação MasterChef Júnior Brasil nas férias
Durante as férias de janeiro, 

o Plaza Sul Shopping promoverá 
a atração Estação MasterChef 
Júnior Brasil, uma exposição 
gratuita e interativa para crian-
ças de 5 a 12 anos, inspirada no 
programa de fenômeno mundial 
de audiência na TV.

Entre os dias 10 de janeiro 
e 3 de fevereiro, os visitantes 
conhecerão curiosidades do 
universo gastronômico divididas 
em sete estações temáticas: 
“Como se tornar um chef”; “Os 
indispensáveis”; “Os facilita-
dores”; “Os vários temperos”; 
“Descobrindo os sabores”; “As 
vedetes da cozinha”; e “Vestin-
do o avental do MasterChef”.

Nesses espaços a garotada, 
que estará dividida em grupos 
de até oito crianças, aprenderá 
diversas dicas que todo chef 
precisa saber, como utilização 
de uniformes, funções de uten-
sílios de cozinha e uso de aromas 
e temperos nas receitas.

E para fi nalizar a brincadeira, 
o local mais esperado: a “Cozi-
nha MasterChef”. Lá os peque-
nos poderão colocar em prática 
tudo o que aprenderam, sempre 
com a supervisão de monitores 
treinados, preparando uma de-
liciosa receita na qual o cuidado 
com a apresentação é essencial. 
No fi nal, os pais são convidados 
a provar as delícias preparadas.

Para participar, é necessário 
realizar um cadastro e retirar 
uma senha com, no mínimo, 
uma hora de antecedência da 
abertura da atração. O circuito 
fi ca na Praça de Eventos, no Piso 
0, tem duração de 15 minutos e é 
gratuito. Além disso, os visitan-
tes podem utilizar smartphones 
e máquinas fotográficas para 
registrar todos os momentos.

“Para as férias de janeiro 
trouxemos uma atração que vai 
gerar experiências incríveis e 
de forma diferenciada. O tema 
gastronomia é um assunto que 
está cada vez mais em alta, es-
pecialmente no universo infantil. 
O Plaza Sul vem realizando di-

versas ações para se consolidar 
como um dos principais pontos 
de entretenimento de São Pau-
lo, com variedade de atrações, 
transformando o encontro das 
famílias e amigos aqui no centro 
de compras em momentos ines-
quecíveis”, afi rma Fabio Segura, 
Superintendente do Plaza Sul 
Shopping.

 SERVIÇO:  Estação Master-
Chef Júnior Brasil.  De 10 de janei-
ro a 3 de fevereiro. Horário: De 
domingo a sexta, das 14h às 20h, 
e aos sábados, das 10h às 20h. 
Local: Praça de Eventos – P0 – 
em frente à C&A. Classifi cação: 
Crianças de 5 a 12 anos. Evento 
Gratuito.
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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

Vila Mariana tem até sorvetes 
veganos e na chapa para o verão

Ali, todos os sorvetes são 
veganos, feitos a base de leite 
vegetal produzido na casa, 
rotineiramente para manter o 
frescor. 

O desafi o principal - e que 
a clientela garante que foi al-
cançado - dos criadores foi 
desenvolver texturas cremosas 
e sabores similares aos tradicio-
nais usando apenas castanhas e 
nada de leite tradicional. 

Como resultado, há sorve-
tes de cacau, café, pistache e 
amendoim, mas há também 
refrescantes pedidas de mo-
rango, manga, figo  e limão. 
Muitos clientes, entretanto, 
preferem apostar em sabo-

res mais marcantes e ousados 
como os de gengibre e graviola. 

A casa tem oferecido refres-
cantes sorbets, também com 
muito sucesso. Experimente o 
de Abacaxi, com pedaços da 
fruta e uma “nota” de hortelã. 
Ou o de caldo de cana com ca-
pim santo  - super refrescante!

Serviço:
Afreddo Veggani: Rua Dona 

Inácia Uchoa, 271, Vila Mariana. 
Abre de terça a domingo, das 
12h às 20h. F: 98531-0553

A Tropicana: Rua Estela, 275 
- Vila Mariana. Telefone: 5081-
6486. Abre de segunda a sexta, 
das 11h30 às 20h, sábados e 
domingos, das 11h30 às 20h. 

Encarar as altas temperatu-
ras é tarefa complicada... Mes-
mo os fãs do verão admitem 
que, quando os termômetros 
ultrapassam 30 graus, é preciso 
recorrer a alguma técnica para 
refrescar corpo e alma. Um 
bom sorvete, certamente, é 
uma delas.

A partir dessa edição, o São 
Paulo Zona Sul vai relacionar 
uma série de endereços para 
ajudar a enfrentar o calor. 

Essa semana, as dicas estão 
concentradas na Vila Mariana. 

Na Rua Estela, uma sor-
veteria recorre a uma técnica 
tailandesa de produção dos 
gelados - o Sorvete na Chapa. 

Mas, essa é uma chapa con-
gelada, em que os sorvetes 
são feitos na hora, frequinhos. 
Como ingredientes, frutas e 
uma base láctea sem gordu-
ra hidrogenada ou produtos 
químicos. O resultado é um 
sorvete leve e natural. 

O cliente pode escolher 
entre um leite vegano e 100% 
orgânico ou Leite Integral. 

Os sabores são todos de 
frutas típicas brasileiras - e 
orgânicas - ou de doces da culi-
nária nacional. Tem Morango 
Orgânico com Hortelã, Amora 
Orgânica, Manga Orgânica, 
Café-arábica Orgânico, Tapioca 
com Coco e Leite Condensado, 
Brigadeiro Caseiro, Doce de 
Leite, Paçoca e Ameixa Seca.

Dá para incrementar com 
compota orgânica de frutas 
vermelhas, farofa de amen-
doim, calda de brigadeiro, mel 
orgânico, melado de cana orgâ-
nico e outras coberturas.

Outra lojinha charmosa e 
que ainda tem pouco tempo de 
vida é a Alfreddo Veggani, na 
Rua Dona Inácia Uchoa. 
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•URBANISMO

Prefeitura reapresenta edital para 
conceder Ibirapuera à iniciativa privada

A polêmica sobre ceder 
parques municipais à iniciativa 
privada não está só na socie-
dade civil e frequentadores. 
Mesmo entre empresas, há 
dúvidas sobre as vantagens de 
explorar atividades comerciais 
em troca da manutenção e 
melhorias de cada área ver-
de. O Ibirapuera - em tese o 
mais cobiçado por ter maior 
frequência - será concedido 
juntamente com outros par-
ques municipais - ou seja, a 
empresa vencedora da licita-
ção precisará cuidar de outras 
áreas verdes menores, mais 
distantes e menos visitadas.

Essa semana, depois de 
vários ajustes, foi apresentado 
o novo edital para a concessão 
do primeiro lote de parques, 
que inclui o Ibirapuera e o 
parques Jacintho Alberto, Eu-
caliptos, Tenente Brigadeiro 
Faria Lima, Lajeado e Jardim 
Felicidade.

De acordo com a Prefei-
tura, as principais alterações 
em relação à primeira versão 
dizem respeito às obrigações 
que o concessionário terá 
nos parques da periferia. A 
principal delas é o compro-
metimento em realizar inves-
timentos, já que a implantação 
de equipamentos esportivos, 
playground, pistas de cami-
nhada, iluminação, mobiliá-
rio, entre outros, passa a ser 
obrigatória. O valor previsto 
de investimentos nos parques 
será de R$ 167 milhões.

A Secretaria de Gover-
no estima que o pacote de 
concessão dos seis parques 
representará uma redução 

das despesas na ordem de 
R$ 1,086 bilhão. O secretário, 
Mauro Ricardo Costa, avalia 
como positivas as modifica-
ções no edital de concessão: 
“O documento foi revisado 
e aprimorado, ficando mais 
claro para a população, o 
concessionário e a Prefeitura, 
quais serão as contrapartidas 
de investimentos do vencedor 
nos cinco parques da região 
periférica. Aperfeiçoamos os 
instrumentos para acompa-
nhar e fi scalizar os investimen-
tos”, afirmou. A Prefeitura 
ainda irá receber cerca de R$ 
85 milhões como pagamento 
de outorgas fi xa e variável dos 
vencedores da licitação.

Para o secretário adjunto 
de Desestatização e Parcerias, 
Rogério Ceron, o período de 
suspensão foi importante 
para o amadurecimento do 
projeto. “O sistema de men-

suração de desempenho das 
concessões nos parques da 
periferia também foi repen-
sado, o que garantirá que o 
cuidado desses espaços seja 
também uma prioridade da 
concessionária”, afi rma.

Na opinião do chefe de ga-
binete da Secretaria do Verde 
e do Meio Ambiente, Rodrigo 
Ravena, o modelo de avalia-
ção, com responsabilidade 
do concessionário em cada 
parque, servirá para as demais 
concessões.

Está previsto um período 
de transição para o concessio-
nário assumir totalmente a ad-
ministração dos seis parques. 
Os parques Lajeado e Tenente 
Faria Lima serão assumidos 
imediatamente após a assina-
tura do contrato. Os parques 
Eucaliptos e Ibirapuera, a par-
tir do sétimo mês; já os equi-
pamentos Jacintho Alberto e 

Jardim Felicidade, no décimo 
terceiro mês da concessão. 
Esse prazo é necessário para 
o equilíbrio fi nanceiro da con-
cessão e permitirá uma tran-
sição gradual dos serviços e 
operações.

A modalidade de licitação 
continua como uma concor-
rência internacional, sendo 
declarado como vencedor 
quem oferecer o maior valor 
de outorga fixa a partir de 
R$ 2,1 milhões. O concessio-
nário vencedor também fi ca 
obrigado a manter o acesso 
das áreas verdes livre e gra-
tuito durante os 35 anos de 
concessão. Falsas correntes 
na internet indicavam que 
passaria a haver cobranças, 
especialmente no Ibirapuera.

A estimativa é que o con-
trato de concessão do pri-
meiro lote de parques seja 
assinado até maio.

O edital para licitação do 
Ibirapuera havia sido suspen-
so em julho do ano passado 
devido a divergências com 
o então governador Márcio 
França. À época, França afi r-
mou que a proposta envolvia 
áreas estaduais e que o gover-
no não havia sido consultado 
sobre o projeto.

Entre os pontos em dis-
puta estavam os estaciona-
mentos, com um potencial 
de receitas avaliado em R$ 5 
milhões por ano.

O edital original havia sido 
lançado em maio de 2018, 
cerca de um mês depois de 
o atual governador de São 
Paulo, João Doria, ter deixado 
a prefeitura para concorrer 
ao governo do estado. Uma 
eleição em que teve como 
principal adversário Márcio 
França, que era vice de Geral-
do Alckmin, que saiu do cargo 
para disputar a Presidência da 
República.

Investimentos
A licitação passa para a 

iniciativa privada os serviços 
de gestão, operação e ma-
nutenção dos parques do 
Ibirapuera (zona sul), Lajeado 
(zona leste), Eucaliptos (zona 
sul), Jacintho Alberto (zona 
norte), Tenente Brigadeiro 
Faria Lima (zona sul) e Jar-

dim Felicidade (zona norte). 
A prefeitura prevê que a 
concessionária faça inves-
timentos de R$ 167 milhões 
nas áreas.

A empresa vencedora po-
derá explorar os serviços 
prestados aos usuários dos 
espaços, como alimentação 
e estacionamentos. O Ibira-
puera conta ainda com espa-
ços culturais e para eventos, 
como a Oca, o Auditório e o 
Planetário. O acesso às áreas 
verdes deve permanecer 
gratuito.

O contrato terá validade 
de 35 anos, com um valor de 
R$ 1,26 bilhão. A prefeitura 
espera economizar R$ 1,08 
bilhão com despesas relati-
vas às áreas e receber R$ 85 
milhões com o pagamento 
das outorgas pelos parques.

O edital para a concorrên-
cia internacional fi cará aberto 
por 60 dias, quando haverá 
o recebimento e análise das 
propostas. O valor mínimo 
para primeira parcela de ou-
torga é de R$ 2,1 milhões. A 
concessionária também deve-
rá pagar uma outorga variável 
a partir das receitas obtidas 
com os serviços prestados 
nos parques.

Com informações da 
Agência Brasil

Ex-governador 
Márcio França 
não queria ceder 
estacionamentos
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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

9 8216-2837

•URBANISMO

Região da Cupecê ganha 
novo piscinão e área de lazer

A Prefeitura de São Paulo 
entregou um novo piscinão 
na zona sul paulistana em 
dezembro. Localizado na re-
gião da Avenida Cupecê, o 
piscinão RCO1 do Córrego do 
Cordeiro tem capacidade para 
armazenar 50 mil m³ de água, 
o equivalente a 20 piscinas 
olímpicas.

O novo reservatório, na 
Rua Álvares Fagundes, 957, 
tem capacidade para arma-
zenar 50 mil m³ de água, o 
equivalente a 20 piscinas olím-
picas. Os trabalhos foram 
iniciados em maio de 2017 e 
concluídos no último dia 30. A 
Prefeitura investiu R$ 40,5 mi-
lhões nesta importante obra 
de drenagem que benefi ciará 
toda a população de Cidade 
Ademar e bairros próximos.

O piscinão receberá as 
águas excedentes do Córrego 
do Cordeiro, que serão escoa-
das com o auxílio de quatro 
bombas, cada uma com capa-
cidade de vazão de 360 litros 
por segundo.

“Esse é o terceiro piscinão 
que essa administração en-
trega. Já entregamos outros 
dois na Zona Leste e esse na 
Zona Sul. Temos mais cinco 
em construção e estamos 
buscando outras formas de 
fi nanciamento, inclusive com 
a possibilidade de termos par-
ceiros privados investindo na 
construção”, disse o prefeito 
Bruno Covas.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Infraestrutura Urba-
na e Obras, Vitor Aly, a atual 
gestão tem um compromisso 
com a população mais pobre, 

que é aquela que sofre quan-
do tem um alagamento.  

Lazer e convivência
Na área do reservatório 

foi construída uma praça de 
186 m² que oferece academia 
ao ar livre. A população terá 
aparelhos de ginástica à sua 
disposição. Para as crianças, 
foi feito um playground de 
349 m², com escorregadores, 
seis gangorras e uma escada 
horizontal.

A boa permeabilidade do 
solo foi contemplada no pro-
jeto de paisagismo do entorno 
do piscinão. Foi realizado o 
plantio de grama (2,4 mil m²), 
arbustos e várias espécies de 

fl ores. Também foram instala-
das oito lixeiras e 13 postes de 
iluminação, além de 120 me-
tros de calçada com piso tátil.

Os reservatórios RCO2 e 
RCO3 do Córrego do Cordeiro 
foram entregues em 2016. 
O RCO2 tem capacidade de 
37,7 mil m³ e o RCO3, de 40,8 
mil m³.

Córrego Ipiranga
Outra obra de drenagem 

em andamento na zona sul é a 
de construção do reservatório 
R2-Aliomar Baleeiro, no córre-
go Ipiranga. Ali, os trabalhos 
tiveram início em agosto de 
2017 e serão fi nalizadas no 2º 
semestre de 2019. 

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

MANHÃ - TARDE - INTEGRAL

Desde 1955 Ensino de

Tradição e Qualidade
Matricule-se já!

2275-6531 Rua Pereira Estéfano, 54
(ao lado da estação Saúde do Metrô)

www.externatosantana.com.br

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Rua Pereira Estéfano, 54

Valores especiais até 22/dezembro/2016

Aulas de Judô • Robótica pedagógica • Música
VALORES ESPECIAIS 
PARA O MÊS DE JANEIRO
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•TRANSPORTE

Oito linhas intermunicipais já operam 
no Terminal Morumbi da EMTU

A Estação Morumbi do 
metrô, na linha Amarela, foi 
inaugurada às vésperas das 
eleições, em 27 de outubro. 
Mas, um prometido terminal 
de ônibus interligado a ela, 
prometido para a mesma 
ocasião, ainda não estava em 
funcionamento .

O início da operação havia 
sido agendado para o dia 22 de 
dezembro, mas foi só em 29 
de dezembro que oito linhas 
intermunicipais tiveram seus 
pontos fi nais transferidos para 
o terminal.  

As linhas circulam pelo 
eixo da Rodovia Raposo Ta-
vares até o Terminal Butantã 
e passarama ter ponto fi nal no 
Terminal São Paulo-Morumbi 
do Metrô. O valor da integra-
ção com o Cartão BOM não 
terá alteração em relação ao 
dispendido atualmente pelo 
usuário.

De acordo com a EMTU, a  
mudança visa a contribuir para 
a melhoria das condições de 
tráfego na região do Terminal 
Butantã e a permitir aos passa-
geiros o acesso mais rápido à 
rede metroferroviária a partir 
da recém-inaugurada estação 
São Paulo-Morumbi da linha 
4 – Amarela. 

A estimativa é de que cerca 
de cinco mil usuários dessas 
oito linhas metropolitanas 
utilizem o novo Terminal para 
embarque e desembarque. 
Para aqueles que têm como 
destino o trecho fi nal da Ro-
dovia Raposo Tavares haverá 
opção de integração com 
outras linhas metropolitanas, 
utilizando o Cartão BOM.

Novo itinerário
Agora, para acessar o noto 

terminal, as linhas operam se-
guindo o itinerário - RODOVIA 
RAPOSO TAVARES - SP 270; 
RUA PROFESSOR MAXIMO 
RIBEIRO NUNES; AVENIDA MI-
NISTRO LAUDO FERREIRA DE 
CAMARGO; AVENIDA ELISEU 
DE ALMEIDA; AVENIDA DEPU-
TADO JACOB SALVADOR ZVEI-
BIL; TERMINAL MORUMBI.

Linhas integradas 
Confi ra a lista das linhas in-

tegradas que passam a operar 
no terminal Morumbi, interli-
gado à estação Morumbi da 
Linha 4 - Amarela do metrô: 

- 036 Vargem Grande Pau-
lista (Jardim São Marcos) – 
São Paulo (Metrô Morumbi)

- 036BI1 Embu das Artes 
(Jardim Tomé) – São Paulo 
(Metrô Morumbi), via Cotia 
(Rodovia Raposo Tavares)

- 297 Cotia (Caucaia do 
Alto) – São Paulo (Metrô 
Morumbi) via Vargem Grande 
Paulista (Tijuco Preto)

- 334 Cotia (Jardim do En-
genho) – São Paulo (Metrô 
Morumbi) via Cotia (Jardim 
Barbacena)

- 543 Cotia (Jardim Santa 
Isabel) – São Paulo (Metrô 
Morumbi)

- 572 Osasco (Jardim Santa 
Maria) – São Paulo (Metrô 
Morumbi)

- 823 Osasco (Recanto das 
Rosas) – São Paulo (Metrô 
Morumbi) (linha 492BI1 até 
28/12)

- 835 São Paulo (Metrô Mo-
rumbi) – Barueri (Alphaville/
Green Valley) (linha 496 BI1 
até 28/12)

No caso dos passageiros 
das linhas 334 e 543 que têm 
como destino o trecho fi nal 

da Rodovia Raposo Tavares, 
o atendimento metropolita-
no continuará a ser realizado 
por meio da integração com 
a linha 396 Cotia (Terminal 
Metropolitano de Cotia) – São 
Paulo (Pinheiros) em qualquer 
ponto a partir do km 21 da Ro-
dovia Raposo Tavares.

Os passageiros das linhas 
036 e 297 que têm como des-
tino o trecho fi nal da Rodovia 
Raposo Tavares podem optar 
por utilizarem as linhas 256, 
351 e 507 e se integrarem com 
a linha 396 Cotia (Terminal 
Metropolitano de Cotia) – São 
Paulo (Pinheiros) no Terminal 
Metropolitano de Cotia. 

A partir desta nova or-
ganização a linha 035 Cotia 
(Mirante da Mata) – São Paulo 
(Metrô Butantã) passará a 
realizar ponto fi nal dentro do 
Terminal Butantã. 

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 bor-
do, 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

16 DE MARÇO DE 2019 - SÁBADO

ÁGUAS DE LINDOIA E SERRA NEGRA
Inclui: ônibus executivo, almoço, lanche de bor-
do, passeio de trenzinho em Águas de Lindoia 

até o Cristo, tempo livre para compra de malhas, 
doces, artesanatos, queijos etc. 

Valor: R$ 229,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 119,00

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

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

Para celebrar o aniversário 
de 465 anos da cidade de São 
Paulo, a ViaMobilidade, con-
cessionária responsável pela 
operação e manutenção das 
linhas 5-Lilás de metrô e 17-Ouro 
de monotrilho em São Paulo, 
em parceria com o Colégio 
Notarial do Brasil - Seção São 
Paulo (CNB/SP), entidade que 
congrega os cartórios de notas 
paulistas, apresenta a exposi-
ção Memórias Notariais: série 
de documentos históricos que 
recontam a história de lugares 
e personalidades paulistas por 
meio das escrituras públicas 
arquivadas nos cartórios de 

notas. A mostra acontecerá de 7 
a 31 de janeiro na Estação Santo 
Amaro, e de 4 a 28 de fevereiro 
na Estação Adolfo Pinheiro.

A exposição, composta por 
documentos raros do século 
XX e meados do século XIX, 
exibe aos passageiros impor-
tantes registros, entre eles as 
escrituras de compra e venda 
da Casa das Rosas (1913), a 
escritura de doação de bens de 
Assis Chateaubriand, o Chatô, 
importante empresário do 
ramo das Comunicações entre 
1940 e 1960 e uma escritura 
de emancipação de Santos 
Dumont, o pai da aviação. 

Mostra no metrô homenageia  
465 anos da cidade de São Paulo
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•SAÚDE

Banco de Leite Humano na
Vila Clementino pede doações

O leite humano, padrão 
ouro quando se trata de ali-
mentação infantil nos primeiros 
anos de vida, é composto por 
mais de 250 substâncias capa-
zes de responder às necessida-
des dos recém-nascidos, prin-
cipalmente, os prematuros. A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda que o aleita-
mento materno seja praticado 
exclusivamente até o sexto mês 
de vida do bebê, ou seja, não 
há a necessidade de oferecer 
nenhum outro alimento ou 
líquido, nem água. Após esse 
período, a introdução gradual 
de novos alimentos deve ser 
feita, e a amamentação mantida 
até os dois anos ou mais.

O Banco de Leite Humano 
(BLH) é um serviço especia-
lizado em oferecer ações de 
apoio, proteção e promoção do 
aleitamento materno, dedican-
do-se à assistência ao binômio 
mãe/bebê durante o processo 
de amamentação. Além disso, 
executa atividades de coleta, 
seleção, classifi cação, proces-
samento, controle de qualidade 
e distribuição do leite materno 
doado por mães voluntariamen-
te. O leite humano do banco 
de leite é a melhor opção para 
alimentação de bebês interna-
dos na UTI Neonatal que, por 
algum motivo, não podem ser 
amamentados diretamente no 
seio materno.

Embora tenha apoio das 
doadoras atuais e da equipe 
do Hospital São Paulo (HSP), o 
Banco de Leite Humano da Uni-
fesp/HSP está com o estoque 

muito baixo e, infelizmente, 
não consegue suprir o volume 
necessário a todos os bebês 
internados na UTI Neonatal. 
Com esse intuito, precisa de 
ajuda de doadoras para garantir 
uma alimentação saudável para 
todos esses os bebês. Se você 
é uma mulher saudável, está 
amamentando e apresenta 
produção láctea maior do que 
as exigências de seu bebê, ou 
ainda, se está impedida tem-
porariamente de amamentar, 
por razões de saúde e ou dis-
tância (retornou ao trabalho e 
ainda está amamentando, por 
exemplo), você pode ser uma 
doadora.

O Posto de Coleta (PC) do 
Banco de Leite, localizado no 
oitavo andar do HSP, ao lado 
da UTI Neonatal, é aberto às 
pacientes internadas em todos 
os setores do hospital e às 
funcionárias que desejam ser 
doadora. O funcionamento do 
PC é das 8h às 11h30 e das 13h 
às 15h, de segunda a sexta-feira. 
Já o Banco de Leite Humano - 
Centro Ana Abrão, localizado na 
Rua Dr. Diogo de Faria, nº 395, 
funciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h às 16h, sendo respon-
sável pelas coletas domiciliares 
de doadoras externas ao HSP.

Você pode ser doadora? Co-
nhece alguma mulher que pode 
doar? Entre em contato pelo te-
lefone (11) 5539-0155. Um frasco 
de leite materno pode ajudar a 
alimentar até dez bebês. Cada 
gota conta e juntos podemos 
fazer a diferença!.

Da Unifesp

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?

SORRIA NOVAMENTE
Clareamento a Laser - Implantes - Ortodontia
Pacientes Especiais - Endodontia - Periodontia
ATENDIMENTO INTEGRAL
DIFERENCIADO

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856
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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

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE
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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$ 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
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

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

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

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$ 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

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

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

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
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

SOBRADO DE VILA 
PRÓX. METRÔ

R$ 300 MIL
Excelente localização da

R. Vergueiro, a 850 mts. do 
Metrô Alto do Ipiranga, vago, c/ 
2 dormitórios, living, sl. jantar, 
cozinha, lavanderia, local p/ 1 

carro - REF.: 16.403

TÉRREA
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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 630 MIL
Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
dep. p/ empreg., gar. paralelas 
p/ 2 carros, depósito, lazer, es-
tuda 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/ 

empregada, garagem p/ 
2 carros - REF.: 16.996

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 700 MIL
Ótima localização do bairro, 
construção de 200m², c/ 3 

dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
terraço social c/ churrasq., 

lavabo, cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros 

- REF.: 16.815

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Terreno 5 x 43 mts., cons-

trução 245 m², c/ 3 suítes c/ 
AE, closet, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa, cozinha c/ AE, 
qto. e wc p/ empreg., amplo 
quintal c/ churrasq., garagem 
p/ 4 carros - REF.: 15.517

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

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
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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz., dep. Empreg., quin-
tal c/ jardim, gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta apto. c/ 2 ou 3 
dorm., 1 ou 2 vagas, no S. Judas 
e imediações - REF. 17.156

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

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

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

HORIZONTAL, SEMI NOVO

vendo freezer

TrATAr: 98163-6618

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de JESUS.

Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que 
recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim dignai-vos interpor, 
em meu favor, vossa valiosa intersseção perante Deus, para que conceda viver e 

morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de 
(esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra à 

Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.
Res.exc.estado,150m2,
3 dorm,sendo 2 suites,

1 WC, peq. Escr., sl. p/ 2 amb. 
lavabo, sacada, copa,coz, dep. 

emp, lavand, quintal e gar. 

SOBRADO 
VILA ALEXANDRIA

 solparserv@gmail.com
FONES: 96553-4275 / 

30513155

C L A S S I F I C A D O SC L A S S I F I C A D O S

APTO: SAUDE/ VL. DAS 
MERCES ABAIXO DO
VALOR R$ 199 MIL

3 DORM, GARAGEM.

Tratar: Nivaldo Messias
9.9258-79-99 - creci: 41.888

Otima localização, facil  
ascesso ao metro, amplo living, 

otima cozinha, andar alto, 
edificio super conservado,

não perca.

VENDA

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

2 dorms, sala, cozinha e 
AE, 2 banheiros, área de 

churrasco na varanda, gar, 
lazer completo. R$ 360 mil

VENDE-SE APTO. 
PRÓX. SHOPPING

PLAZA SUL

Tel.: 2609-0005
9.4046-9088
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•ACONTECE

Cata bagulho no 
Jabaquara

O serviço gratuito de Cata-
-Bagulho da Subprefeitura do 
Jabaquaraestará fazendo o 
setor do bairro Cidade Vargas 
nessa sábado, 12 de janeiro de 
2019. As equipes percorrem 
as vias públicas pela manhã 
e, portanto, os móveis velhos, 
colchões e outros itens inser-
víveis devem ser depositados 
nas calçadas antes das 7h da 
manhã. 

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 
12 de janeiro de 2019, Opera-
ção Cata-Bagulho na região 
da Vila Mariana. As equipes 
percorrerão ruas contidas no 
Hexágono: Av. Pedro Alvares 
Cabral, Av. IV Centenário, Av. 
República do Líbano, Av. Helio 
Pelegrino, Av. Santo Amaro, 
Av. Brigadeiro Luis Antonio. 
O material deve ser colocado 
pela manhã (antes das 7h). 

Bette Davis tem 
mostra no Segall

O Cine Segall está exibindo 
mostras mensais de filmes 
clássicos, aos sábados e do-
mingos, no horário das 15h00. 
A cada mês um tema diferente, 
com quatro ou cinco filmes 
selecionados, exibidos em 
alta resolução, oferecendo ao 
público um panorama de clás-
sicos do cinema. Para o mês 
de janeiro, o tema é a grande 
atriz Bette Davis. Dias 12 e 
13, será exibido o clássico “O 
aniversário”, de 1963, no qual 
Davis interpreta Mrs. Taggart, 
um dos melhores papéis de 
seus últimos anos de carreira. 
Nos dias 19 e 20, será a vez de 
“O que terá acontecido com 
Baby Jane”, de 1962. Por fi m, 
nos dias 26 e 27, o público po-
derá conferir “A Malvada”, de 
1950. O Museu Lasar Segall fi ca 
na Rua Berta, 111 - Vila Mariana.  

Rodízio volta dia 14
A Operação Horário de Pico 

(rodízio municipal de veículos) 
será retomada para os veículos 
de passeio (automóveis), na 
próxima segunda-feira (14). 
Nesse dia o rodízio vale para 
os veículos com placas fi nal 1 
e 2.  A volta da restrição é ne-
cessária em razão do aumento 
do fl uxo de veículos na cidade 
e término das férias escolares.

•ADMINISTRAÇÃO

A reformulação já era espe-
rada e havia começado logo 
após as eleições de outubro 
do ano passado. Inicialmente, 
a estimativa era de que Bruno 
Covas poderia alterar até 23 
dos 32 subprefeitos da capital, 
mas por enquanto apenas oito 
foram efetivamente trocados. 
Também houve mudanças no 
secretariado do prefeito.

Uma das mudanças foi na 
Subprefeitura de Vila Maria-
na, onde Benê Mascarenhas 
ocupava o cargo há dois anos, 
desde a vitória de João Doria. 

Na semana passada, Benê 
já divulgou um comunicado 
pessoal agradecendo o apoio 
recebido durante o período. 
“A hora chegou! Com um sen-
timento de dever cumprido, 
mas não posso negar que tem 
um mix de tristeza e dor por es-
tar partindo. Mas com orgulho 
e satisfação por ter me entre-
gado de corpo e alma e todo 
comprometimento e zelo”, 
escreveu o ex-subprefeito.

Em seu lugar, assume o  
advogado e economista Fabri-
cio Cobra Arbex. “Agradeço 

ao prefeito Bruno Covas a 
oportunidade de fazer parte 
da gestão e poder contri-
buir com a cidade e com os 
munícipes de Vila Mariana, 
Saúde e Moema. Vamos dar 
continuidade às ações que 
estão dando certo e buscar 
celeridade para resolver os 
problemas que afetam a vida 
das pessoas. Será um grande 
desafi o”, afi rmou o subprefei-
to, em comunicado.

Mestre em Direito e gra-
duado em Economia, Fabricio 
exerce a advocacia há 15 anos, 
foi professor universitário e 
vice-presidente da Comissão 
do Consumidor da OAB/SP. 
Atuou como secretário es-
tadual adjunto da Casa Civil 
(2015-2017) e secretário esta-
dual de Turismo (2017-2018). 

Foi também conselheiro do 
CADES (Conselho Regional de 
Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Sustentável e Cultura 
de Paz) Pinheiros e um dos 
coordenadores do Comitê 
Técnico de Política Urbana da 
ACSP (Associação Comercial 
de São Paulo). Integra os mo-

vimentos Re-
novaBR e RAPS 
(Rede de Ação 
Pol ít ica pela 
Sustentabilida-
de), iniciativas 
da sociedade 
civil com obje-
tivo de formar 
novas lideran-
ças políticas. 
Secretários

A Prefeitura 
de São Paulo 
p u b l i c o u  n a 
terça (08), no 
Diário Oficial 
do Município, 
a nomeação de 
novos secretá-
rios municipais.

A Secretaria 
de Urbanismo e 
Licenciamento (SMUL) será 
comandada por Fernando 
Chucre, no lugar de Heloísa 
Maria Proença. A pasta de 
Gestão agora terá como ti-
tular Malde Maria Vilas Bôas. 
Na Secretaria de Habitação 
(SH) assume Aloísio Pinheiro. 
A pasta da Habitação era che-

Fabrício Cobra assume comando 
da Subprefeitura de Vila Mariana

•NOTA DE FALECIMENTO

Francisco Cesar 
Barbara - 07/01/2019

O auditor fi scal da Recei-
ta Federal Francisco Cesar 
Barbara faleceu na última 
segunda-feira, 07 de janeiro 
de 2019.

Amava trabalhar na Re-
ceita, amava  carros, seus  
cachorros - Bete, Bebe e Ju-
lia - seus amigos, sua família 
e seus sobrinhos, de quem 
tinha muito orgulho.  Deixa a 
mãe Edda, as irmãs Ana, Silvia 
e Valéria, os cunhados Mar-

cos e Sergio e os sobrinhos 
André, César e David. 

Missa em sua memória 
será celebrada na próxima 
segunda-feira, dia 14 de ja-
neiro, às 19 horas, na Igreja 
Santa Rita de Cássia, na Praça 
Santa Rita de Cássia, s/n - Mi-
randópolis.  

A família agradece às ma-
nifestações de carinho e 
apoio dos amigos e pessoas 
próximas.

fi ada por Fernando Chucre.
Affonso Emílio Massot 

deixa a Secretaria de Relações 
Internacionais (SMRI), que 
terá como titular Luiz Alvaro 
Salles Aguiar de Menezes.

A Secretaria de Educação 
passa a ter como titular João 
Cury em substituição a Alexan-
dre Schneider.


