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Afi nal, árvores devem ser podadas?

Página 5

Horta da Saúde completou 5 anos 
e mostra que pequenas atitudes 
podem mudar o mundo

Mega brownie com sorvete 
serve até oito pessoas e é opção 
de sobremesa para o verão
Página 4

Armas ainda 
podem ser 
entregues 
em postos da 
Guarda Civil

Mário Kurata/Suzuki Informática

O presidente Jair Bol-
sonaro assinou decreto 
essa semana que auto-
riza maiores de 25 anos, 
que cumprirem diver-
sas exigências, a ter até 
quatro armas em casa. 
Mas, vale lembrar que o 
porte de arma continua 
proibido e o Estatuto do 
Desarmamento também. 
Há dez anos, a Secretaria 
Municipal de Segurança 
Pública, começava a co-
letar armas entregues 
voluntariamente pela po-
pulação. A iniciativa con-
tinua valendo e as armas 
entregues em postos da 
Guarda Civil dão direito 
a indenizações entr R$ 
150 e R$ 400, conforme o 
tipo do armamento. Mais 
de 10 mil armas já foram 
entregues.  P����� 6

2807-0797
94767-7072

www.belloespacosp.com.br
• Carpetes • Cortinas

•  Persianas • Divisórias
• Box • Espelhos 

•  Pisos laminados
• Papel de parede 

- Forro PVC - Drywall 
•  Redes de Proteção 
•  Telas  Mosquiteira

R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore

Bello Espaço
decorações & projetos

EM ATÉ 5X
Pagamento

Piso laminado
EUCAFLOOR

R$ 65,90
M2/COLOCADO

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

SUSPENSÃO OU 
CASSAÇÃO DE CNH

Se sua habilitação está suspensa 
ou cassada, não fi que sem dirigir! 
Especialista em Legislação de 
trânsito orienta o condutor a 
não perder o direito de dirigir

Recursos de multas, suspensão 
e cassação de CNH

NÃO 
FIQUE SEM
DIRIGIR

(11) 98865.0014
(13) 99113.0752

Rua Pelotas, 233
Vila Mariana

Chove forte, as árvores caem, o trânsito é interditado, o fornecimento de energia é interrompido, os semáforos param de funcionar... O caos que se 

repete em todo verão é “culpa das árvores”? E afinal, elas devem ser podadas - e estão sendo podadas corretamente - ou não? O jornal SP Zona Sul ini-

cia essa semana uma série de reportagens para discutir o problema da fiação aérea urbana, os conflitos com os galhos, a manutenção historicamen-

te questionada pela população e sobre os direitos e deveres dos cidadãos, inclusive nos casos de falhas no fornecimento de energia elétrica.    P����� 2
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•MEIO AMBIENTE

Debate sobre podas e remoções de árvores 
se reacende com quedas após temporais

Carolina Rocha/SubVM

TER UM

FORTE
É PARA QUEM

EXIGE MAIS!

SISTEMADE ENSINO

ANGLO
AQUI TEM

A formação do indivíduo requer competência técnica e habilidade pedagógica. 

É fundamental lançar o olhar para vários caminhos. Para poder percorrer 

todos. Não é para qualquer um. É para quem exige muito. Exige Anglo.

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

• Ensino Fundamental I e II 
• Ensino Médio

Matrículas 
abertas 

2019

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2019 (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

30 DE MARÇO DE 2019 - SÁBADO

CUNHA-SP
Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, Almoço, 

Passeios e city tour pontos principais da cidade, 
com Guia local, tempo livre para compra. 

Valor: 249,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 125,00

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

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

Fortes temporais, com 
faios, granizo e ventos, têm 
atingido a zona sul da capital 
em janeiro. Houve transbor-
damento do córrego Ipiran-
ga, semáforos deixaram de 
funcionar, árvores caíram, 
o aeroporto de Congonhas 
chegou a ser fechado e várias 
árvores caíram.

Na sexta,11, a fi ação elétri-
ca em várias vias públicas se 
partiu, com interrupção no 
fornecimento de energia em 
diversos bairros, por longas 
horas. Houve também explo-
sões na região da Cursino, 
que provocaram incêndio em 
casas na região e atingiram 
um homem. O jardineiro Ju-
venal Santos foi internado no 
hospital Bosque da Saúde em 
estado grave, mas recuperou 
consciência.

De acordo com a Enel Dis-
tribuidora (antiga Eletropau-
lo), o temporal ocasionou uma 
falha em duas linhas de alta 
tensão, localizadas no bairro 
da Saúde. Ao serem religadas, 
um equipamento do sistema 
de proteção das linhas, de res-
ponsabilidade da empresa de 
transmissão ISA CTEEP, não 
atuou no tempo adequado, 
ocasionando atraso na elimi-
nação da falha. 

A empresa alega que vai 
acompanhar a situação das 
residências locais atingidas 
pelo fogo e dar assistência às 
famílias atingidas. 

A energia foi restabelecida 
no dia seguinte, mas diversas 
outras falhas e interrupções 
voltaram a acontecer. Só na 
sexta, 14 árvores caíram na 
Vila Mariana, outras dezenas 
pela cidade. 

Na madrugada do dia 15, 
uma árvore de grande porte 
atingiu a fi ação na rua Sena 
Madureira. Segundo a Enel, 
o  fornecimento de energia 
no entorno foi desligado para 
garantir a segurança durante 
os trabalhos. Um veículo foi 
atingido e fi cou praticamente 
destruído, mas os passageiros 
não foram atingidos. 

O trânsito na região tam-
bém foi desviado durante 
muitas horas. 

“As árvores fazem parte 
do patrimônio ambiental da 
cidade.  um patrimonio não 
cuidado vai apresentar pro-
blemas”, diz Renata Esteves, 
advogada do Movimento 
Defenda São Paulo e que há 
anos acompanha a questão 
do descuido com as árvores 
da cidade.

Com os recentes tempo-
rais na cidade, dezenas de 
exemplares caíram por todos 
os bairros, especialmente na 
região da Saúde e Vila Maria-
na. Uma delas sobre um veí-
culo na Rua Sena Madureira e 
outras rompendo a fi ação da 
rede de energia elétrica, fi bra 
ótica, internet e tv a cabo na 
região. Sem falar nas interdi-
ções no trânsito e semáforos 
inoperantes. 

Mas, a culpa, obviamente, 
não é das árvores. Renata expli-
ca que a falta de cuidados com 
as árvores, por longos anos, re-
sulta nessas situações. “O pro-
blema não é a falta de podas, 
apenas, mas a falta de cuidados. 
Não há acompanhamento da 
saúde das árvores, comba-
te às pragas. As árvores são 
um patrimônio ambiental da 

cidade e a Prefeitura tem obri-
gação legal de cuidar delas”.

A advogada também critica 
a parceria entre Enel (antiga 
Eletropaulo) e Prefeitura para 
agilizar as podas de árvores 
na cidade. “A concessionária 
faz as chamadas podas em V, 
apenas desobstruindo a rede 
elétrica, contrariando seu 
próprio manual de podas”, diz 
ela. “Isso desestabiliza a árvo-
re, abre espaço para as pragas 
e essa poda drástica acaba 

comprometendo a saúde da 
árvore e levando-a à morte”, 
avalia. Ela ainda aponta que 
a Prefeitura teria responsabi-
lidade por acompanhar esse 
trabalho, pois a poda drástica 
pode ser um crime ambiental. 

A Subprefeitura de Vila Ma-
riana informou que só atua 
quando há denúncia de poda 
drástica por parte da conces-
sionária e, nessas situaçcões, o 
caso é encaminhado à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente. 

A Enel, por sua vez, in-
formou que somente realiza 
poda de árvores que estão 
próximas ou em contato com 
a rede elétrica, com auto-
rização da Prefeitura Mu-
nicipal. Esse processo tem 
como objetivo preservar a 
segurança da rede e garantir 
o fornecimento de energia, 
diminuindo a chance de ocor-
rências e reforça que segue 
os padrões estabelecidos no 
Guia de Arborização e no Ma-
nual de Poda da companhia, 
desenvolvido por engenheiros 
fl orestais, agrônomos entre 
outros profi ssionais especiali-
zados no tema.

Estimativas mostram que 
São Paulo tem 650 mil árvores 
e só 60 agrônomos na Prefei-
tura para acompanhar a saúde 
e manutenção de todas elas. 
A partir dessa semana, o São 
Paulo Zona Sul vai discutir as 
diferentes questões relacio-
nadas à poda de árvores e 
manutenção da fi ação urbana.

Temporal 
provocou até 
incêndios
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•PETS

Revogada ordem que proibia alimentar 
caes e gatos em cemitérios municipais

Ordem interna do Serviço Fu-
nerário Municipal causou polê-
mica na cidade. A determinação 
era de que animais que vivem 
por cemitérios não fossem mais 
alimentados ou recebessem 
água pelos funcionários que 
trabalham neles. 

Mas, nessa quarta, o prefeito 
Bruno Covas determinou que 
o superintendente do Serviço 
Funerário Municipal, Thiago 
Dias da Silva, revogasse a ordem 
interna“A ordem inicial foi dada 
na tentativa de impedir que 
potes de ração e água fi cassem 
espalhados pelo local, atraindo 

outros animais e possibilitando o 
risco de criadouros de mosquito, 
por exemplo. Queremos que 
esses animais sejam acolhidos 
com dignidade e vamos traba-
lhar para fomentar essa cultura, 
em vez do abandono que vemos 
hoje”, explica Silva.

A Prefeitura, por meio do 
programa da Coordenadoria de 
Saúde de Proteção aos Animais 
Domésticos (COSAP), já atua 
com ações educativas junto à 
população e oferece castração 
e medicação dos bichos que 
ofereçam risco à saúde humana. 
Após o período de quarentena e 

observação, esses animais são 
oferecidos para doação.

Gatos
Essa não é a primeira confu-

são envolvendo tratamento a 
animais de rua na cidade. 

Em 2017, a Secretaria Muni-
cipal do Verde e Meio Ambiente 
havia divulgado que removeria 
os gatos selvagens que vivem 
pelo Parque da Aclimação. 

No entanto, após mobiliza-
ção de ativistas e ongs de prote-
ção aos animais, um desmentido 
foi divulgado: os gatos seriam 
apenas cadastrados e esteriliza-
dos, não removidos. 

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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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

Sobremesas geladas e originais 
podem ser desvendadas na região 

carar docemente o verão pode 
estar no ambiente climatiza-
do do Plaza Sul Shopping. Lá, 
a única unidade paulistana 
do restaurante Mustang Sally 
tem uma série de sobremesas 
bem refrescantes, incluindo a 
tradicionalíssima Banana Split 
e clássicos sorvetes servidos 
em taças: sundaes, bolas com 
cobertura; além das paletas 
mexicanas. Experimente a de 
Abacate com leite condensado, 
que já entrega a inspiração tex 
mex do cardápio. 

Mas, para quem busca algo 
inovador, a dica é chamar à 
mesa a Sizzling Apple Pie, uma 
torta de maçã sobre uma leve 

massa folhada, servida em uma 
chapa quente, mas acompanha-
da de sorvete de creme com 
calda de caramelo.

Vai em turma? Então o ide-
al - e divertido - é pedir pelo 
Big Brownie, que serve até 8 
pessoas. São nada menos do 
que quatro brownies e cinco 
5 bolas de sorvete com calda 
de chocolate.  Tem ainda o Hot 
Fudge Sundae, uma grande 
taça que conta com três bolas 
de sorvete de creme com calda 
de chocolate quente.

O Mustang Sally fi ca no P2 
do Plaza Sul Shopping, à Praça 
Leonor Kaupa 100, Jardim da 
Saúde. Telefone: 5077-6736.

Os termômetros continu-
am em alta e a vontade de se 
refrescar em plena metrópole 
permanecem um desafi o. Para 
enfrentar o calorão, o São Pau-
lo Zona Sul vai relacionar uma 
série de endereços gastronômi-
cos refrescantes.  

Essa semana, as dicas são 
quase tesouros escondidos. 
São sobremesas pra lá de gela-
das e inovadoras, criativas.

Pra quem busca esse tipo 
de experiência gastronômica, 
um endereço que precisa ser 
desvendado é o Fortunado Bar, 
na movimentada Rua Joaquim 
Távora. O bonito casarão de es-
quina tem receitas sofi sticadas 
e entre elas opções únicas de 
sobremesas incríveis.

Uma delas é o Pleasure 
Chopp: por fora, uma caneca 
coberta por brigadeiro e farofa 
crocante; por dentro, muito 
sorvete de creme, cobertura 
de chocolate e farofa crocante, 
finalizada com chantilly e um 
delicioso bombom. 

Outra pedida incrível do 
cardápio é uma criação de Lígia 
Warzée: o PuGin. Como o nome 
indica, é um pudim de leite 
condensado com calda carame-
lada, feita com GIN BEEFEATER.

A casa ainda tem uma so-
bremesa de inspiração inglesa 
- Banoffe, mescla de Banana 
com toffe, ou seja, doce de 
leite, pudim de leite ninho, 
cocada cremosa e Grand Cake; 
um bolo de caneca sabor cho-
colate servido quente, coberto 
com calda de chocolate, farofa 
crocante, morangos e.. picolé 
de baunilha!

O Fortunato Bar fi ca na Rua 
Joaquim Távora, 1.356 - Vila 
Mariana. Telefone: 2371-9064.

Outra ótima saída para en-

Acima, a 
Sizzling 
Apple Pie, do 
Mustang Sally. 
Ao lado, o 
Pleasure Chopp 
do Fortunato 
Bar. Delícias 
geladas para 
ajudar a 
enfrentar os 
dias quentes 
de verão
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•URBANISMO

É fácil de chegar e sair. Um bairro com mobilidade urbana 
e acesso rápido às principais vias da cidade. Ao lado do 
metrô, de centros empresariais, dos melhores bairros da 
Zona Sul e lazer da região. Inúmeras possibilidades em 
um só lugar. Tangram Conceição. Sua vida cabe aqui.

A 300 M 
DO METRÔ

Projeto em aprovação/modifi cação na PMSP e está sujeito a alterações. O empreendimento só será comercializado após o registro do Memorial de Incorporação no 
Cartório de Registro de Imóveis sob os termos da Lei nº 4.591/64. Futura Comercialização: T-Home Imóveis Ltda. - Rua Loefgreen,1057 – 6º andar – Vila Clementino 
- São Paulo/SP. Tel.:(11) 5591-6000 - CRECI: J- 27573 . Tarjab Incorporadora Ltda. – Rua Loefgreen, 1057 – 6º andar – São Paulo/SP – (11) 5591-6000. Fonte Google Maps.

REALIZAÇÃO

mais informações:
tel: 11 3181.6082
tangramconceicao.com.br

1 A 3 DORMS. + LAZER COMPLETO

AEROPORTO DE CONGONHAS
PARQUE DO IBIRAPUERA
LITORAL SUL

10 MIN.
10 MIN.
45 MIN.

36 A 83 M2

RESIDENCIAL       MALL INTEGRADO       LAJES CORPORATIVAS  

RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO

A vida fi ca 
mais fácil quando 

tudo é perto.
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Sabe aquelas promessas de 
Ano Novo? Muitas delas têm 
relação com amor próprio, 
com cuidados pessoais. Vida 
mais saudável, mais atenção 
ao próprio corpo e à própria 
mente. E isso é muito positivo. 

Mas, janeiro já está quase 
terminando e quais dessas 
promessas você já cumpriu? 
Nós, da Cut & Color, promete-
mos te ajudar nesse processo!

 A vida é curta e o impor-
tante é não deixá-la passar por 
nós. Se ainda está adiando, é 
chega a hora de cuidar de si. 
Mude a alimentação ainda 
hoje, não amanhã. Inicie as 
sonhadas atividades físicas - 
nem que seja por apenas 15 
minutos em casa. 

Para renovar o astral e 
sentir a energia de um Ano 
realmente Novo, que tal tam-
bém dar uma repaginada no 
visual? Mudar o corte ou a cor 
dos cabelos é o primeiro pas-
so. Pode acreditar: vai trazer 
aquela nova atitude que está 

precisando. Aqui na Cut & 
Color te damos as dicas para 
conquistar a cor sonhada, para 
escolher o melhor corte para 
o seu biotipo.

Mas, vá além. Cuide de seu 
rosto com uma limpeza de 
pele, refazendo o design das 
sobrancelhas. E isso vale tan-
to para homens quanto para 
mulheres: muda o semblante 
e traz mais jovialidade.

Para quem está se sentin-
do estressado logo no início 
do ano, nossa dica é investir 
em uma boa massagem, que 
vai relaxar a musculatura e 
evitar problemas de saúde 
mais sérios.

Promoções
As pessoas que estão em 

dieta ou mesmo aquelas que 
sofrem com a retenção de 
líquidos no corpo podem 
procurar apoio na drenagem 
linfática.  Aqui na Cut & Color, 
as sessões de drenagem linfá-
tica estão com preço especial 
– de R$ 80 por R$ 55 a sessão.

A limpeza de pelo também 
está em promoção: de R$ 120 
por R$ 98. E olha que legal: a 
cliente ainda ganha uma ga-
nha hidratação de máscara de 
ouro, que recupera o viço da 
pele e vai deixá-la pronta para 
encarar o dia-a-dia.

Para completar o inves-
timento, vale também ficar 
pronta para o biquíni com uma 
depilação completa: quem 
contrata os serviços para viri-
lha e perna inteira faz as axilas 
de graça. Vale lembrar que o 
material é todo descartável 
e seguro.

Venha tomar um café com 
a gente. E faça de cada dia, 
um Novo Dia desse Novo Ano.

*Rose Inoki e Michelle 
Ceródio são profi ssionais de 

beleza há mais de 20 anos, 
com formação da Escola 

Soho. Há dois anos, criaram a 
Cut& Color Hair, na

Rua Caramuru, 431  - 
Praça da Árvore .

Telefone: 2640-3660

SÉRGIO SHIGEEDA ABRAÇOU, JUNTO A AMIGOS E VIZINHOS, A 
INICIATIVA  DE CRIAR A HORTA COMUNITÁRIA  DA SAÚDE, HÁ CINCO ANOS

Foto/Arte: Patrícia Sanfi s/Horta Comunitária da Saúde
Da janela de seu apartamen-

to, Sergio Shigeeda via um ter-
reno esquecido, onde havia 
despejo irregular de entulho e a 
consequente degradação urba-
nística, resultando até em com-
prometimento da segurança.

Formado pela Universidade 
de São Paulo, Shigeeda sempre 
trabalhou com informática e 
Tecnologia da Informação. Mas 
também sempre teve sua histó-
ria de vida, sua trajetória pesso-
al marcada pelo amor e contato 
constante com a natureza. 

Iniciativa
Ele e alguns amigos não se 

conformavam em não fazer 
nada para mudar aquela pai-
sagem.  Um grupo, então, se 
formou para transformar aquela 
área: surgiria, ali, algo inédito no 
bairro: uma horta comunitária.

No final de 2019, a Horta 
Comunitária da Saúde comemo-
rou seus cinco anos com bolo 
e muita gente estava lá para 
comemorar. Sérgio Shigeeda 
ao centro, lembrava o trabalho 
árduo, mas também as muitas 
horas de conversa agradável, as 
colheitas, o reaproveitamento 
de resíduos que antes iam para 
o lixo comum e agora fazem 
nascer vida naquele pedaço. 

Até as cascas de ovos que usa 
em suas receitas, Sérgio Shigee-

da leva para calcifi car o solo da 
horta. “O segredo está no solo 
rico e vivo. Terrenos com mono-
culturas perdem nutrientes com 
o tempo, o que atrai pragas, 
formigas...”, explica Sérgio. 
Aliás, dar verdadeiras aulas de 
respeito à natureza e cuidados 
com a alimentação estão entre 
os maiores prazeres da vida 
para Sérgio atualmente. 

Trajetória
Se hoje Shigeeda é conside-

rado, por aqueles que acom-
panham sua agenda repleta de 
eventos, um ativista ambiental 
engajado, talvez a história pes-
soal desse analista de sistemas 
explique um pouco de sua pai-
xão pela natureza.

Desde a infância no Mato 
Grosso, passando por experi-
ências como pecuarista, amante 
da pesca e do cultivo das mais 
diversas espécies de plantas, 
Shigeeda sempre foi conectado 
de alguma forma à natureza. 

“Eu já mantinha vasinhos de 
temperos na varanda do apar-
tamento”, relembra. Agora, é 
inegável que a horta amplifi cou 
ações. “Hoje tenho uma horta 
na varanda”, compara. 

Mas, Shigeeda sabe que a 
horta, na verdade, modificou 
para sempre sua maneira de 
relacionar com o bairro, com 

a vizinhança... com o planeta. 
“Apesar dessa conexão com a 
natureza, eu nunca tinha ouvido 
falar em sustentabilidade”, ad-
mite, explicando que qualquer 
pessoa pode adotar novas ati-
tudes, a qualquer tempo.

Nesses cinco anos, Sérgio 
conseguiu atrair dezenas de 
voluntários para trabalhar no 
plantio daquela área que no 
passado já foi símbolo de aban-
dono e descaso. Transformou 
sua turma do futebol em equipe 
que defende a saúde de maneira 
mais ampla, cultivando o apreço 
por preservação da natureza, 
alimentação sem agrotóxicos, 
respeito ao relacionamento 
com o próximo, atividade social 
engajada. 

Coletividade
Passou a participar de uma 

série de ações e eventos que 
transformam a comunidade. do 
Meio Ambiente , Desenvolvi-
mento Sustentavel e Cultura 
da Paz (CADES) da Subprefei-
tura de Vila Mariana e também a 
equipe da Agenda 2030 - que re-
úne uma série de objetivos para 
melhoria do planeta por meio 
do foco no desenvolvimento de 
ações locais.

Foi um dos idealizadores e 
viabilizador, através do coletivo 
da Horta da Saude e Agenda 
2030/Cades Vila Mariana do 
plantio da primeira minifl ores-
ta urbana, na Praça Soichiro 
Honda.

Também foi um dos prin-
cipais viabilizadores, junto ao 
coletivo da Horta e da Agenda 
2030/Cades Vila Mariana para 
realizar o Corredor Polinizador 
do Instituto Biológico, iniciativa 
pioneira no país - e terceira no 
mundo! - para atrair poliniza-
dores através do plantio de es-

pécies vegetais meliferas e avi 
fauna. Plantio Global, Plantando 
Juntos, Floresta de Bolso junto 
à Represa do Guarapiranga são 
algumas das outras iniciativas 
que ocupam a agenda atual de 
Shigeeda. 

Também participou e incen-
tivou a criação de uma feira livre 
que oferece unicamente produ-
tos de origem orgânica, de pe-
quenos produtores, promovida 
semanalmente também no bair-
ro da Saúde. “É a primeira feira 
orgânica noturna da capital, que 
aconteceu de forma experimen-
tal em outubro e novembro e 
deve voltar de forma defi nitiva 
em março de 2019”, relata.

Mas ele acredita que cada 
indivíduo pode contribuir de 
alguma forma e a horta co-
munitária da saúde é o maior 
exemplo disso. “Comece com 
atitudes pequenas, boas prá-
ticas, e em breve estará to-

talmente envolvido”, diz ele.
Há pessoas, ali, que só vão 

aos mutirões - realizados todo 
segundo domingo do mês (ex-
ceto feriados e datas especiais), 
das 9h00 às 13h00. Mas há aque-
las que estão sempre por ali, 
colhendo mudas, levando ma-
terial para produção de humus, 
ajudando na conservação... O 
grupo na rede social Facebook 
já reúne mais de 5 mil pessoas 
envolvidas com a iniciativa.

Diversidade
Com a horta comunitária, Sér-

gio Shigeeda aprendeu muito. 
Especialmente, entendeu que 
é na troca de informações que 
está o maior dos ganhos. Ele 
compartilha a colheita da horta, 
mas divide também os conheci-
mentos adquiridos.

Hoje, ali, por exemplo, há 
abelhas polinizadoras de di-
ferentes tipos para garantir 
a diversidade e a capacidade 

natural da horta. Tem também 
composteira que recebe mate-
rial de prédios vizinhos cadas-
trados previamente.  A água da 
chuva é coletada em grandes 
caixas, todas protegidas contra 
proliferação de larvas. 

Tem produção totalmente or-
gânica, sem uso de agrotóxicos, 
e tem participação da comunida-
de toda do entorno. 

Tem aulas e troca de infor-
mações com especialistas - em 
apicultura, em PANCs (Plantas 
Alimentícias não Convencio-
nais). Tem “ora pró-nobis”, 
planta famosa por ser rica em 
proteínas,  tem alho selvagem, 
capuchinhas, temperos, raba-
netes, bananas, mamão, PANCs 
diversas, fl or de mel, milho de 
grilo... “É essa diversidade que 
garante um solo rico, evita for-
mação de formigueiros e nos 
ensina muito sobre alimentação 
saudável”, conclui Shigeeda.
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Cumprir promessas de Ano 
Novo é questão de amor próprio

Por: Rose Inoki e Michelle Ceródio*

Pequenas atitudes podem mudar o mundo
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Campanha do Desarmamento continua em postos da GCM
Essa semana, o presidente 

Jair Bolsonaro assinou decre-
to autorizando que cidadãos 
brasileiros com mais de 25 
anos a comprar até quatro 
armas de fogo para guardar 
em casa. 

O decreto entrou em vigor 
após sua publicação no Diário 
Ofi cial da União e refere-se 
exclusivamente à posse de 
armas. O porte de arma de 
fogo, ou seja, o direito de 
andar com a arma na rua ou 
no carro não foi incluído no 
texto. As punições e restri-
ções previstas no Estatuto 
do Desarmamento também 
continuam valendo.

Assim, a Campanha do 

Desarmamento, que incen-
tiva a entrega voluntária de 
armas por qualquer cidadão, 
continua valendo. 

A coleta de armas de fogo 
pela Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana, órgão 
responsável pela Guarda Civil 
Metropolitana, está comple-
tando 10 anos. Nessa década, 
a iniciativa, que tem como 
foco a prevenção de mortes 
por arma de fogo, já recebeu 
quase 10 mil armas.

A população pode fazer a 
entrega de armas e munições 
em 28 inspetorias da GCM es-
palhadas em pontos estraté-
gicos da cidade de São Paulo.

O que é preciso saber?

As unidades da GCM orien-
tam para que o cidadão se 
dirija às inspetorias no horá-
rio comercial, devido a guia 
de trânsito ou seja, para o 
cidadão transportar a arma 
ou munições é necessário 
portar a guia emitida pela 
Polícia Federal.

A guia está disponível no 
site http://www.pf.gov.br/
servicos-pf/armas/guia-de-
transito

Para fazer a entrega, não 
é preciso se identifi car e nem 
dizer de onde veio a arma.

Portar arma continua sen-
do um crime, portanto lem-
bre-se de imprimir a guia que 
trânsito que autoriza o trans-

porte da arma até o posto de 
entrega. Separe a arma da 
munição e embale de forma 
que impeça o uso imediato.

A indenização varia de R$ 
150 a R$ 450, dependendo da 
arma.  Armas de brinquedo, 
armas de fabricação caseiras 
e munições também podem 
ser entregues, mas não há 
indenização.

No posto, será cadastrada 
uma senha e o cidadão ganha 
um recibo, com isto poderá 
sacar sua indenização em 
qualquer caixa do Banco do 
Brasil 24h após a realização 
da entrega.

Confira dois endereços 
para entrega: 

- Inspetoria Regional Jaba-
quara – IR-JA: Rua Lussanvira, 
178 . Vila Guarani. Fones: 5011-
7088; 5011-2522

- Inspetoria Regional Vila 
Mariana – IR-VM: Rua Capitão 
Macedo, 553 - Vila Mariana. 
Fones: 5083-3602; 5539.0897; 
5086.0711; 5081.3358.

- Inspetoria Regional Ipi-
ranga – IR-IP: Rua Breno 
Ferraz do Amaral, 415 - Firmi-
no Pinto. Fones: 5058-3323; 
5073-0799; 5060-0048

Inspetoria Regional do 
Parque Ibirapuera - IBI: Av. 
Pedro Álvares Cabral s/nº.Fo-
nes: 5579.9460, 5573.1329, 
5573-9737.

Mais informações: 153. 

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

“SEDE PRÓPRIA”

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

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

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

oportunidade!  REF.:01-2975

lIndO APtO  R$ 360 mIl 
REFORmAdO  

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

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

REF.: 04-3229

cASA téRREA
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

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

Rua das Rosas, n0 266 
Mirandópolis, SP

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

APTO METRÔ PARAÍSO
115 M2 AU

3 Dormitórios, 1 suíte, Sala 2 ambientes com varanda,
repleto de armários, dependência de  empregada completa,

1 vaga, lindo! R$ 650 mil   

APTO METRÔ PARAÍSO
Excelente localização, 2 dorms, sala 2 ambs, dep. emp,

ótimo estado, área 88m2 AU, repleto
de armários, R$ 550 mil

AP. METRÔ ANA ROSA
80 M² AU  

2 dorm, sala 2 amb, DE, 1 WC, 
1 vaga Lindo!!!  Pronto para 

morar R$ 470 MIL

REMAX

KIT NET PRÓX METRÔ

SÃO JOAQUIM 40M² AU

R$ 200 MIL

AP. METRÔ SANTA CRUZ  
80M²

3 dorm, sala 2 amb, 2 WC, 
coz, lavand. s/vaga

R$ 350 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorm, sala 2 amb c/ varanda. 

DE, lazer total 1 vaga.

R$ 410 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
76M² AU

2 dorms, sala 2 ambs. c/
varanda, dep. emp, 2 WC´s,

1 vaga. R$ 650 mil

CASA METRÔ SÃO JUDAS 

240 M² AU
3 dorm, 1 ste, 2 salas, 4 WC, 
edícula c/ 1 dor e WC, lavand. 

R$ 870 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO 

90M²

2 dorms, DE, sala 2 ambs,

prédio padrão. 

R$ 2.500,00
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AP METRÔ PÇA DA ÁRVORE 

60 M²

Reformado!!!, 2 dorm, sala 2 amb, 

coz, 1 vaga  R$ 420 mil

ImóveIs

AP . VL. CLEMENTINO PROX 
METRÔ HOSPITAL SP 50 M²

2 dorm, 1 reversível. Sala
2 amb, coz, lavand, s/vaga

R$ 370 MIL, cond. R$ 360,00

METRÔ ANA ROSA
60 M² AU

2 dorm, sala 2 amb,
coz, 1 WC, s/ vaga

R$ 360 MIL. Reformado

CASA METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE

220M² AC
3 dorm, 2 vagas,

R$ 750 MIL

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
60 M²

2 dom, sala 2 amb.

R$ 380 MIL

APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²

2 dorm, sala 2 amb, c/varanda. 

DE lavand, lazer total.

R$ 750 MIL

venda

2 dorm, WC social, sala, 
copa, coz, qtal, jardim, 2 

quartos fundo c/;WC, 4 vagas
Terreno 10x30= 300m2 - 

construção 140m2  

CaSa TÉRRea PL. 
PaULISTa - R$ 750 MIL

 Tratar Eduardo
tel 99233-0673

creci 54921

2 dorm, WC social,
coz,, quintal c/ área 

serviço, 2 vagas 

CaSa de vILa PL. 
PaULISTa - R$ 650 MIL

 Tratar Eduardo
tel 99233-0673

creci 54921

Sala comercial
30m2, WC

MeTRÔ COnCeIÇÃO
R$ 220 MIL

 Tel .: 97020-5095

CaSa TÉRRea de vILa 
MeTRÔ COnCeIÇÃO  
50M² R$ 215 MIL

 Tel .: 97020-5095

1 dorm, sala, coz, WC, 
lavanderia, Aceita 

financiamento. 

ALUGO

 TRATAR JULIO:
9 9690-32 35

SALA, QUARTO, 
COZINHA, BANHEIRO, 

QUINTAL. LUGAR 
SEGURO. PRÓXIMO 
METRÔ CONCEIÇÃO

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.

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

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

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

Distribuído gratuitamente
em dezenas de bairros da
zona Sul de São paulo

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

Impressão Gráfica OESp

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

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

S.PAULO ZONA SUL

LOCaÇÃO

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

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

CLASSIFICADOS - IMÓVEIS
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Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA
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J AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

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

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

Não perca seu precioso tempo, venha 
fazer sua nova locação

conosco e melhore seus negócios.  

TÉRREAS

APARTAmEnToS

ComERCIAL

SoBRADoS

SoBRADoS

SALAS

GRANDES 
OPORTUNIDADES
VENHA FAZER

SUA PROPOSTA!!!!

VILA BRASILInA
R$ 550.00

1 DORMITÓRIO 

COZINHA 

LAVANDERIA

ÁGUA FUnDA
R$ 600.00

1 DORMITÓRIO 

COZINHA LAVANDERIA 

QUINTAL

VILA moRAES
R$ 600.00

1 DORMITORIO 

COZINHA BANHEIRO 

AREA DE SERVIÇO

ALTo Do IPIRAnGA 
R$ 650.00 

(PERTo Do mETRÔ) 
1 DORM  COZINHA 

BANHEIROAREA 
SERVIÇO

BoSQUE DA SAÚDE 
R$ 700.00

1 DORMITÓRIO  

COZINHA

BANHEIRO 

VILA BRASILInA
R$ 750.00 (SEGURo 

FIAnÇA PAGo PELo PP)
1 DORMITORIO 

COZINHA BANHEIRO  
AREA SERVIÇO

ÁGUA FUnDA
R$ 800.00

1 DORMITORIO

ALA COZINHA 

BANHEIRO E 1 VAGA

V. moRAES
R$ 1.000.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO

E LAVANDERIA

V.BRASILInA
R$ 1.400.00

1 DORMITORIO MSALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA 
GRANDE E GARAGEM

V. moRAES
R$ 1.000.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA

VILA BRASILInA
R$ 1.400.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZNHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA 
GRANDE QUINTAL 

GRANDE  E GARAGEM.

VILA GUmERCInDo
R$ 1.400.00
1 DORMITORIO 
GRANDE SALA 
GRANDE COZ 

BANHEIRO LAVANO 
LAVAND E QUINTAL

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.200.00

3 DORMITÓRIOS SALA 
COZ 3 BANHEIROS 
QUINTAL GARAGEM 

COBERTQA E EDICULA 
NOS FUNDOS.

V.GUmERCInDo
R$ 3.500.00

(Com IPTU InCLUSo)
3 SUITES SALA 
2 AMBIENTES 

COPA COZINHA 
COM ARMARIOS 

2 BANHEIROS DEP 
EMPREGADA COM 

BANHEIRO QUINTAL 
COMCHRRASQUEIRA 

GARAGEM 
COM MPORTÃO 
AUTOMÁTICO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA E 
GARAGEM

VILA DAS mERCES
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZ LAVABO BANH 

AREA SERVIÇO COM 
BANH QTAL E GAR

JD DA SAÚDE
R$ 1.600,00

(SoBRADo DE VILA)
2 DORMS SALA COZ 
BANHEIRO QTAL NOS 
FDS C/ 1 QUARTO E 
BANHEIRO E 1 VAGA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.000.00

2 DORMITORIOS 
SALA COZ COM AE 
BANHEIRO LAVAND 

EDÍCULA C/ BANHEIRO 
E GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.000.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
QUINTAL + QUARTO 

COM BANHEIRO 
GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.300.00 (DE VILA)
2 DORMITORIOS C/ AE 
SALA COZINHA C/AE 
BANH QTAL NOS FDS 
EDICULA E GARAGEM 

P/2 CARROS

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

2 DORMS SALA COZ 
C/ ARMARIO BANH 

QUINTAL NOS FDS C/ 
BANH VAGA P/CARRO 
+ EDICULA EMBAIXO

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMS SALA COZ 
C/ AE BANH QTAL NOS 
FDS C/ 1 DOR E BANH 
QTAL GDE NA FRENTE 
P/ VÁRIOS CARROS

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 3.000.00

3 DORMITORIOS 
C/1 SUITE SALA 2 

AMBIENTES COZINHA 
3 BANHEIROS QUINTAL 

NOS FDS AREA EM 
CIMA COM 150 

METROS 4 VAGAS DE 
GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 3.500.00

3 DORMITORIOS 
SALA COZINHA 2 

BANHEIROS QUNTAL 
GARAGEM P/ 3 

CARROS

V.nAIR
R$ 3.700.00 (C/ IPTU)

4 DORMITORIOS 
TENDO 2 C/ AE SALA 

C/ ESTANTE COZ 
COPA AE LAVABO 

QUINTAL GAR 
GRANDE C/ BANH 250 

METROS DE ARERA 
CONSTRUÍDA

JARDIm DA SAÚDE
R$ 3.800.00

3 DORMITORIS COM 
1 SUITE SALA 2 

AMBIENTES COZINHA 
BANHEIRO A/SERVIÇO 

COM BANHEIRO
4 VAGAS DE CARROS 

DEP EMPRGADA 
E QUINTAL

TABoÃo-DIADEmA
R$ 800,00

APTOS C/ 70 M C/ 01 
DORM SALA COZ BANH 

AREA DE SERVIÇO. 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

VILA VERA
R$ 1.100.00

2 DORMITORIO  SALA 
GRANDE COZINHA 
BANHEIRO QUARTO 
EMP E GARAGEM

V.LIVIEIRo
R$ 1.200.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO 
GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.200.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZ COM AE BANH 
LAV AREA SERVIÇO 

COM BANH GARAGEM

VILA DAS mERCES
R$ 1.000.00

2 DORMITORIOS COM 
AE SALA COZ COM AE 
BANHEIRO A/SERVIÇO 
COM BANHEIRO GAR

JD.CELESTE
R$ 1.000.00
APTOS COM 3 

DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

GARAGEM

JD.CELESTE
R$ 1.350.00 

(PACoTE)
2 DORMS SALA C/
SACADA COZINHA 

BANH LAVAND 1 VAGA

V.GUmERCInDo
R$ 1.500.00

2 DORMS, TENDO 
UM C/ AE E CAMA DE 

CASAL SALA COZ
C/ AE BANH AS GAR

IPIRAnGA
R$ 2.000.00 

(PACoTE)
2 DORMITORIOS SALA 

GRANDE BANHEIRO 
LAVANDERIA

JD. DA SAÚDE
R$ 2.500.00

2 DORMITORIOS
SALA COZINHA 

BANHEIRO A/ SERVIÇO 
SEM VAGA

SÃo JUDAS - R$ 2.000.00
2 DORMITORIOS SALA COZINHA

BANHEIRO A/SERVIÇO COM BANHEIRO
DEPENDENCIA EMPREGADA E GARAGEM

IPIRAnGA
R$ 500.00 (PERTo 

Do mETRÔ)
SALÃO COM 

30 METROS E
1 BANHEIRO

TABoÃo-DIADEmA
R$ 700.00
SALÃO COM

40 METROS 

E 1 BANHEIRO

JD DA SAÚDE
-+R$ 800.00

(PERTo Do CoRREIo)
SALÃO COM
40 METROS

E 1 BANHEIRO

SÃo JUDAS
R 900.00

SALÃO COM

60 METROS

E 1 BANHEIRO

VILA DA SAÚDE (Ao 
LADo Do PLAZA SUL) 

R$ 900.00
SALÃO COM 25 

METROS E BANHEIRO

JD SÃo SAVERIo
R$ 1.000.00
SALÃO COM

50 METROS

E BANHEIRO

SAnTA CRUZ
R$ 1.200.00
SALÃO COM

40 METROS

E 1 BANHEIRO

PRÉDIo ComERCIAL
JABAQUARA-V 

GUARAnI
R$4.500.00

3 SALAS COM 
29 METROS COM 
BANHEIRO E AR 

CONDICIONADO NA 
PARTE DE CIMA E UM 

SALÃO COMERCIAL 
COM 105 METROS 
COM BANHEIRO NA 
PARTE DE BAIXO E 2 
VAGAS DE GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 500.00
SALAS COM

20 METROS

E 1 BANHEIRO

PRAÇA DA ÁRVoRE
R$ 900.00

2 SALAS COM 

BANHEIRO

E AREA LIVRE

V. mERCES
R$ 900.00

(ComL oU RES)
2 SALAS COM AREA 

TOTAL DE 75 METROS 
COZINHA BANHEIRO

VILA moRAES
R$ 1.200.00
2SALAS COM

100 METROS

E  2 BANHEIROS

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
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

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

SOBRADO
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

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

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

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

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

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

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
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 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
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

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
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
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. MOINHO VELHO

R$ 415 MIL
Excelente localização da Rua 

Fausto, área útil de 72 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 

coz. c/ AE, lavand., garagem 
p/ 1 carro, lazer - 

REF.: 17.178

SOBRADO
CIDADE VARGAS

R$ 429 MIL
Próx. ao Centro de Exposições, 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, li-
ving p/ 1 amplo amb., cozinha, 
amplo quintal, wc p/ empreg., 

qto. despejo, garagem p/ 1 
carro - REF.: 15.152

APTO
SAÚDE

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

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

REF.: 16.994

SOBRADO
V. MORAES
R$ 480 MIL

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

quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros, estuda 

permuta c/ apto. menor valor - 
REF.: 17.035 

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

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

(2) TÉRREAS
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótimo local, a 650 m do

 Metrô A. do Ipiranga, terreno 
c/ 7 x 28 m, sendo uma casa  
2 dorm., sala, coz., gar. p/ 2 
carros, e outra c/ 2 dorm.,

 sala, coz., wc - 
REF.: 16.980

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

SOBRADO
JD. Mª. ESTELA

R$ 580 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 

3 dorm. c/ AE, síte, wc social, 
living, sl. jantar, lavabo, coz. 

planejada, dep. p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, estuda 

permuta c/ imóvel em Campi-
nas - REF.: 16.816

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 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

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

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 

Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 amb., lava-
bo, coz. c/ AE, fogão e forno 

emb., quintal c/ churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.129

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 

160 m², amplíssimo quintal, c/ 
3 dorm., wc social, living p/ 2 
amb. c/ lareira, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 4 

carros - REF. 16.442

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 240 m², construção 

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

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

REF.: 17.139

SOBRADO
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
JD. DA GLÓRIA

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

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

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

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

REF.: 15.058

SOBRADO
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

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 1.150 MIL
Ótimo local da Rua João Ba-

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

3 carros - REF.: 17.138

SOBRADO
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
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•ACONTECE
Cata bagulho no 
Jabaquara e na  
Vila Mariana

O Cata-Bagulho é um servi-
ço gratuito que coleta objetos 
inservíveis e evita que sejam 
despejados irregularmente 
pela cidade. A coleta é feita 
pela Prefeitura aos sábados - 
sempre um setor diferente a 
cada semana. Para participar, 
basta colocar o objeto que se 
deseja descartar antes das 7h 
na calçada: sofás, móveis ve-
lhos, colchões etc. No próximo 
sábado, 19, a Subprefeitura do 
Jabaquara estará fazendo o se-
tor do bairro Vila Fachini. No dia 
26, serão vias dos bairros Vila 
do Encontro e Jardim Oriental. 
Para conhecer exatamente 
as vias beneficiadas e tam-
bém conferir o calendário do 
ano todo, visite https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/subprefeituras/
upload/2019%20-%20JA%20-%20
Cata%20Bagulho%20Aos%20
Finais%20de%20Semana(2).pdf. 
A Subprefeitura Vila Mariana 
realiza no sábado, dia 19 de 
janeiro de 2019, Operação Cata-
-Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes percorrerão 
ruas contidas no Hexágono: Av. 
IV Centenário, Av. Ibirapuera, 
Av. Helio Pelegrino, Av. Santo 
Amaro, Av. dos Bandeirantes. 
No dia 26, será a vez das Ruas 
Contidas no Pentágono: Av. 
dos Bandeirantes, Av. Ibirapue-
ra, Av. Prof. Ascendino Reis, 
Av. Rubem Berta, Av. Moreira 
Guimarães. Para conferir a 
programação completa do 
ano, acesse esse https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/subprefeituras/
vila_mariana/catabagulho/in-
dex.php?p=89264 . 

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. Nos dias 19 e 
20, será a vez de “O que terá 
acontecido com Baby Jane”, 
de 1962. Nos dias 26 e 27, o pú-
blico poderá conferir “A Mal-
vada”, de 1950. O Museu fi ca 
na Rua Berta, 111 - V. Mariana.  

•CULTURA

Banda Josie presta homenagem 
aos 465 anos da cidade com 
show grátis em Santo Amaro

A banda Josie inicia o ano 
de 2019 participando da pro-
gramação especial do Centro 
Cultural de Santo Amaro, que 
celebra os aniversários de 
467 anos do bairro de Santo 
Amaro e dos 465 anos da ca-
pital paulista, com o show São 
Paulo Pra Que Te Quero. 

“É uma honra e um grande 
prazer participar desta progra-
mação em homenagem  ao 
bairro que nasci e à cidade de 
São Paulo que moramos até 
hoje. ”, afi rmou Nana Falavig-
na, vocalista da banda.

No show a banda traz mú-
sicas que retratam a cidade, 
seus bairros, sua gente, sua 
história, sempre sobre o olhar 

de compositores que nasce-
ram na cidade ou por aqueles 
que foram acolhidos pela 
capital paulista. 

Composto por 15 canções, 
o set list do show é marcado por 
pérolas da MPB, samba-canção 
e pop rock tais como Sam-
pa (Caetano Veloso), Ronda  
(Paulo Vanzolini) São Paulo 
São Paulo (Premeditando o 
Breque), São Paulo (365), Lá 
Vou Eu (Rita Lee), Envelheço 
na Cidade (Ira), entre outras. 

A apresentação do quin-
teto será no dia 26 de janeiro, 
às 20h, na Biblioteca Prestes 
Maia - Centro Cultural Santo 
Amaro Avenida João Dias, 822. 
A entrada é gratuita.

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

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

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

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

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

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


