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Vila Clementino já tem novo hospital

Página 6

Plaza Sul Shopping transforma 
estacionamento em área de lazer 
para famílias no feriado de 25/01

Roteiro de verão traz endereços 
de sucos, frutas e mates cheios 
de sabor e refrescantes
Página 4

Viaduto no Jabaquara terá interdição 
parcial por sete meses para obras

Alex Reipert/Comunicação Unifesp

A partir da noite desta 
quinta-feira (24), o via-
duto Dante Delmanto, 
localizado entre as es-

tações Conceição e São 
Judas da Linha 1-Azul do 
Metrô, será interditado 
parcialmente para con-

tinuidade das obras de 
manutenção que vêm 
sendo executadas pela 
Companhia. Página 6

Foi entregue em de-
zembro o prédio do novo 
Hospital Universitário da 
Unifesp, na Vila Clemen-
tino. A obra ficou pronta, 
mas o atendimento ainda 
não teve início e deve 
ser implantado paulati-
namente, especialida-
de por especialidade. O 
novo hospital recebeu 
investimentos de R$ 66,9 
milhões do Ministério da 
Educação (MEC) entre 
os anos de 2011 e 2018 
para compra do terreno, 
obras de infraestrutura e 
aquisição de mobiliário e 
equipamentos. Vai com-
plementar o atendimento 
do Hospital São Paulo e 
contribuir no processo de 
verticalização. Página 5
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ACONTECE PELO MUNDO

Volta às aulas traz lições de consumo consciente

San Francisco pretende zerar envio 
de resíduos a aterros até 2020

As férias estão acabando e 
muitas famílias se preparam 
para comprar material esco-
lar, além de novos uniformes, 
livros, apostilas, mochilas, cal-
çados... E o que é feito com 
todos esses itens usados? Fi-
cam encostados no armário 
ou vão para o lixo, gerando 
mais volume nos aterros?Várias 
dicas podem contribuir para 
que todo o material seja apro-
veitado ao máximo e resultan-
do em mínimo de resíduos.

Organize
O primeiro passo é organi-

zar as gavetas para perceber 
o que pode ser reaproveitado, 
diminuindo a necessidade de 
compras de novos itens. Outra 
opção é doar o material em bom 
estado para entidades que usam 
o material em atividades com 
as crianças ou distribuem para 
famílias atendidas. 

Para doar, entretanto, é preciso 
selecionar: apenas objetos em 
bom estado. Não faz sentido doar 
canetas com pouca tinta, lápis já 
muito pequenos, apontadores ce-
gos. O mesmo vale para apostilas 
e livros. Doe apenas aqueles que 
podem ser reaproveitados e que 
estão sem anotações. 

Cadernos e apostilas de ativi-
dades devem ser encaminhados 
para a reciclagem: o processo é 
muito simples, basta separar o 
material e, no dia da coleta seleti-
va em sua rua, disponibilizar   em 
embalagem bem fechada, evitan-
do que molhe em dias de chuva. 
A coleta seletiva nas zonas Sul e 
Leste paulistanas é feita pela con-
cessionária Ecourbis Ambiental. 
Depois de recolhido, o material é 
enviado para Centrais Mecaniza-

das ou convencionais de Triagem 
que vão fazer a separação por 
tipo: papel, plástico, metal e vi-
dro. Para saber data e horário em 
que a coleta é feita, basta acessar 
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/
limpeza_urbana/FormsPublic/
LimpezaRua.aspx.

“Todos os anos faço esse pro-
cesso de limpeza nas gavetas”, 
conta Elisabeth Camolesi, assis-
tente social que mora e trabalha 
na Vila Mariana. Ela e a filha 
Gabriela se juntam para decidir 
o que ainda pode ser aproveita-
do e o que vai ser doado ou vai 
para a reciclagem. “Acho que 
compartilhar esse momento é 
essencial, porque aprendemos 
juntas o que pode ou não ter 
a vida útil prorrogada e evita-
mos o consumo exagerado e 
a geração de resíduos”, avalia 

a moradora da Vila Mariana. 
“Crianças e adolescentes se em-
polgam muito no início do ano e 
querem comprar tudo novo. Essa 
triagem do material ensina mui-
to sobre reaproveitamento, sobre 
evitar o desperdício e a prática 
do consumo consciente”, diz. 

Recordação?
Elisabeth ainda comenta que 

antes tinha a preocupação de 
guardar muito material produzi-
do pelas � lhas no Colégio, como 
“recordação”. Mas, quando se 
mudou de apartamento, perce-
beu o espaço que era ocupado 
por tantos livros, cadernos de 
atividades e folhas soltas que 
nunca haviam sido novamente 
usados ou consultados. “Decidi 
separar apenas poucos itens 
como recordação escolar. O 

restante levei para o Ecoponto 
da Rua Afonso Celso”, relembra.

Há coleta seletiva no edifício 
onde Elisabeth e sua família 
vivem, mas ela já acha mais fácil 
levar até o ecoponto. “Assim 
que compro o novo material, já 
separo o antigo e coloco tudo 
em uma caixa, coloco no carro 
e deixo lá”.

Vale ainda lembrar que folhas 
usadas ao longo do ano para im-
pressão de trabalhos devem ser 
reaproveitadas como rascunhos e, 
por � m, também encaminhadas 
pela coleta seletiva. Embalagens 
de plástico, potes e caixinhas 
ou latas igualmente devem ser 
encaminhados para a reciclagem.

Trocas e doações
As preocupações da moradora 

de Vila Mariana vão além. Livros 

e apostilas que ainda podem ser 
utilizados são levados ao Colé-
gio, que promove uma Feira de 
Trocas e doações todos os anos.  
“Procuro conscientizar também 
para que a Gabriela mantenha 
seu material bem cuidado ao 
longo do ano para que possa ser 
entregue em bom estado no ano 
seguinte”, relata Elisabeth.

O mesmo vale para mochilas, 
uniformes e tênis. “Procuro es-
colher uma mochila resistente, 
para durar mais. E roupas ou 
calçados que não servem mais 
são doados”, acrescenta. 

Outras dicas
Há várias maneiras de evitar 

a geração de resíduos na volta 
às aulas. Con� ra algumas delas: 

- Redes de Papelarias ofere-
cem descontos para quem levar 

folhas usadas. Basta levar o ca-
derno usado (sem espiral e capa) 
e ganhar desconto a cada quilo 
na compra de cadernos novos e 
ou papel sul� te. Em uma delas, a 
promoção acaba em 10 de março 
e limita a 50 kg por CPF.

- Outra rede de bolsas está 
oferecendo descontos para quem 
doar uma mochila usada, em 
bom estado, na compra de uma 
nova. As mochilas serão doadas 
a famílias carentes no sertão 
nordestino, por meio da ONG 
Amigos do Bem. 

- Há ainda uma rede de lojas 
que aceita, ao longo do ano todo, 
doações de meias de algodão. 
Com elas, são produzidos cober-
tores doados a pessoas carentes 
durante o período do inverno. 

- Material escolar em geral, 
estojos, mochilas, calçados, uni-
formes e roupas em bom estado 
podem ser doados para ongs 
como o Instituto Gabi, Casa do 
Zezinho ou Associação Bene� -
cente Grupo da Caridade. 

- Itens sem condições de re-
aproveitamento  podem ser en-
viados através de uma  ‘brigada 
do material escolar disponível 
na internet. Empresas, escolas 
e grupos de moradores podem 
se mobilizar e enviar o material 
escolar gratuitamente para que 
seja reciclado e não se transforme 
em lixo. É preciso juntar no mí-
nimo 1020 gramas e no máximo 
30 quilos. Para orientações sobre 
o envio, acesse www.terracycle.
com.br. Podem ser enviados 
produtos de qualquer marca: 
Lápis grafite; Lápis colorido; 
Lapiseiras; Canetas; Canetinhas; 
Borrachas; Apontadores; Marca-
-texto; Marcadores permanentes; 
Marcadores de quadro-branco. 

Os Estados Unidos são a na-
ção que mis consome e também 
a que mais joga lixo no planeta. 
Mas há iniciativas louváveis 
e inovadoras por lá e que po-
dem servir de inspiração para 
o mundo, quando se trata de 
evitar o envio de resíduos para 
aterros e buscar a não geração 
de resíduos. 

A cidade de San Francisco, 
na California de� niu uma meta 
ambiciosa: pretendem zerar até 
2020 a remessa de resíduos só-
lidos para aterros. 

Desde 1989, a Prefeitu-
ra vem investindo na educa-
ção ambiental, envolvendo de 
crianças a comerciantes. 

Separação de lixo e técnicas 
de reciclagem estavam entre os 
conceitos transmitidos. Mas, 
ao mesmo tempo, a cidade in-
vestiu em pesquisa por novas 
tecnologias que permitam o re-

A LEITORA ELISABETH 
CAMOLESI E A FILHA GABRIELA 
SE ORGANIZAM, NA VOLTA 
ÀS AULAS, PARA EVITAR A 
GERAÇÃO DE RESÍDUOS
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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.

aproveitamento dos materiais 
descartados pela população.

Foram implantados progra-
mas com incentivos econômi-
cos para quem recicla, as saco-
las de plástico foram proibidas 
no comércio, o lixo orgânico 

passa por compostagem e há 
uma empresa responsável pelo 
gerenciamento do projeto. As 
ações dessa parceria incluem 
a separação de rejeitos - bitu-
cas de cigarro, papel higiênico, 
fraldas e absorventes - e tam-

bém de material que é danoso 
ao meio ambiente e não deve 
ser misturado ao lixo, como 
lâmpadas, baterias, pilhas, tin-
tas...

Pelas ruas da cidade, há 
enormes containeres nas cores 
verde (para recicláveis), azul 
(para orgânicos) e pretos (para 
rejeitos).  

Em 2011, os 850 mil habitan-
tes da cidade produziam pouco 
mais de 2 milhões de toneladas 
de lixo por ano. Dessas, 1,6 mi-
lhão (80%) foram transferidas 
para a reutilização, reciclagem 
(incluindo materiais de cons-
trução e demolição) e compos-
tagem de resíduos alimentares, 
papéis sujos de alimentos e 
resíduos de jardinagem. Além 
disso, San Francisco reduziu 
em 12% as emissões de gases 
de efeito estufa, retornando aos 
níveis de 1990.

Durante todo o mês de janei-
ro, o Museu Catavento – mu-
seu de ciências da Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo 
– está com uma programação 
especial com diversão e infor-
mação para todas as idades. 
Além do acervo � xo, o espaço 
receberá várias atividades ideais 
para divertir e educar a garota-
da. Uma delas é a O� cina Cons-
trução de Terrário, que aconte-
ce no Claustro e demonstrará 
como construir um ecossistema 
em escala reduzida, dentro de 
um ambiente lacrado. Ao tér-
mino da o� cina, cada partici-

pante levará o próprio terrário 
construído. Livre para todas as 
idades, crianças acompanhadas 
pelos responsáveis. Vai até 31 de 
janeiro, com vários horários ao 
longo do dia. É preciso retirar 
senhas na bilheteria.

O Museu � ca na Av Mercú-
rio, s/n - Pq Dom Pedro II, Brás. 
Telefone, de 2ª a 6ª das 10h00 às 
16h00:  3315-0051. Aberto de ter-
ça a domingo, com entrada das 
9h às 16h e permanência no mu-
seu até às 17h. Ingressos a R$ 10 
(meia R$ 5,00; gratuidade às ter-
ças-feiras. Vá de metrô: desça na 
estação Pedro II, Linha Vermelha

Crianças podem 
aprender a fazer terrário

VOCÊ SABIA?
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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)

☑ PORÇÕES DE LULA, CAMARÃO
☑ PAELLA VALENCIANA AOS DOMINGOS
☑ SALADAS, MAIONESE
☑ ESCONDIDINHOS: CAMARÃO E CARNE SECA
☑ CARNES GRELHADAS, ESPETINHOS
☑ PORÇÕES VARIADAS, ACEPIPES
☑ CAIPIRINHA EM DOBRO (2a a quinta)
☑ CHOPE GELADO, CERVEJAS
☑ DRINKS VARIADOS

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

Venha curtir o verão!

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

Combinações de frutas e chás 
são poderosa arma contra calor

manga e azeitona preta. Ou a 
salada de macarrão fusilli com 
maionese, abacaxi, azeitona 
preta, tomate, cebola roxa crua 
e salsinha.

A Tigela fica na Rua Do-
mingos de Morais, 1328 - Vila 
Mariana. Telefone: 2691.6721.

Bolhas que explodem
Outro sucesso de refrescân-

cia é a rede de lojas Bubble Kill, 
que tem aqueles chás e mixes 
com yakult e frutas, repletos 
com bolhas de algas que ex-
plodem na boca, mesclando 
sabores. 

A montagem da bebida já 
é um processo divertido e que 
promete dúvidas. Escolha en-
tre chá verde, chá preto, água, 
Yakult ou outra base especial. 
Depois, vem a frutose, que já 
carrega uma dose de sabor: la-
ranja, maçã verde, melão, limão, 
morango, lichia, maracujá, uva, 
manga, pêssego, blueberry.

Por fi m, a camada de sabor 
mais explosiva: as bubbles, que 
podem ser de morango, natate 
de maçã verde, kiwi, cereja, 
natate de manga, natate de 
morango, melão, pova, mara-
cujá, blueberry, natate de lichia, 
laranja, cranberry ou jelly mix.

Procurando, por exemplo, 
uma beblida super leve, sabo-
rosa e de baixa caloria? Experi-
mente o Bubble Kill com Chá de 
Hibisco e Jelly Mix. Ou o Hibisco 
com Natate Lichia. 

Os lançamentos de verão 
também merecem ser conferi-
dos - eles têm duração limitada. 
O mix Sunset reúne frutose de 
laranja, frutose de lichia e bub-
bles de Limão. O mix Sunshine 
traz Yakult com pó mágico e 
Bubbles da sua escolha.

Tem loja no Plaza Sul Sho-
pping, no P2, junto ao Parque 
do Plaza. 

Para refrescar os dias mais 
quentes, há diversas opções sa-
borosas e geladas. Mas, é legal 
revesar sorvetes e sobremesas 
com sucos, mates e frutas, mui-
tas frutas!

Na Vila Mariana, tem um 
endereço inspirado nas casas 
de sucos cariocas, mas que 
adaptou ao paladar paulistano 
para oferecer uma lista imen-
sa de sucos e cremes, mates, 
opções detox e combinações 
“energéticas”: Tigela Sucos. 
Ali, em pleno agito de uma das 
ruas comerciais mais famosas 
da região, tem também espa-
ço para uma pausa saudável a 
base de saladas, lanches natu-
rais, risotos, combinações de 
frutas, espetinhos de frutas, 
iogurtes, açaí... O charme da 
casa é que muitos dos pedidos 
são servidos na tigelinha, o que 
explicao nome da casa. 

Dá para pedir um chá verde 
batido com gengibre e limão ou 
optar por um simples suco de 
abacaxi. Procurando novidade?  
Que tal amora? Ou Tamarindo? 
Ou que tal acrescentar leite 
condensado, hortelã, gengibre, 
leite em pó, xarope de guara-
ná, aveia. Ou um energético 
a base de pitaya, com xarope 
de guaraná e banana? Dá para 
mesclar a pitaya também com 
laranja, beterraba e linhaça, ou 
outras opções. 

A lista é imensa. Vale ainda 
experimentar os cremes de 
frutas na tigela, como o de fru-
tas vermelhas ou o de mamão 
maçã e mel. Tem quem prefi ra 
o sabor da salada de frutas 
acompanhada de groselha, lei-
te condensado e aveia na tige-
linha. As frutas, aliás, aparecem 
em algumas opções salgadas, 
também, como a salada de alfa-
ce crespa com agrião, tomate, 

Acima, acompanhamentos da Tigela Sucos e, abaixo, as famosas 
bebidas com bolhas que explodem na boca: Bubble Kill
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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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•SAÚDE

Novo Hospital universitário na 
Vila Clementino está pronto

•ARTIG0 - ODONTOLOGIA

Clareamento dental a 
laser ou com moldura: 
qual o melhor método?

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?

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

Recupere sua capacidade de sorrir!

Agende sua 

avaliação

IMPLANTES DENTÁRIOS

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

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

Um sonho comum a mui-
tas pessoas é fazer o clarea-
mento dental. Afi nal, dentes 
brancos nos deixam até mais 
seguros na hora de conversar. 
Mas é preciso ter em mente 
que um sorriso bonito não é 
só questão de estética, mas 
de saúde também. 

Isso quer dizer que o cla-
reamento é um procedimento 
que requer cuidados. Pri-
meiro, é sempre importante 
apontar que todo procedi-
mento dentário deve ser 
avaliado e executado por pro-
fi ssionais habilitados - cirur-
giões dentistas devidamente 
credenciados e preparados. 

O clareamento pode ser 
feito a laser ou com uso de 
produtos aplicados com mol-
dura, à noite. Mas só mesmo 
um cirurgião dentista terá 
capacidade de avaliar a sen-
sibilidade de cada paciente 
e defi nir o melhor método, 
analisar se há cáries que po-
dem resultar em alta sensibi-
lidade durante o tratamento 

e estabelecer a duração em 
cada caso. 

Há ainda casos em que o 
clareamento é contraindica-
do, como na infância ou na 
gravidez, e só um profi ssional 
poderá indicar o procedimen-
to ideal em cada situação.

O profi ssional dentista ain-
da poderá trazer orientações 
sobre outros problemas da 
arcada dentária e gengivas, 
indicar os melhores produtos 
de forma personalizada e, 
dessa forma, garantir que os 
resultados sejam duradouros. 

E lembre-se que uma ali-
mentação saudável e com 
reduzida quantidade de cafeí-
na, corantes artifi ciais e sem 
nicotina ainda contribuem 
para evitar o tom amarelado 
nos dentes.
Dra. Eliane Takara  Takatuka

CRO 74856
Odontoli Espaço Saúde

Telefone: 5594-0135
Rua Dr. Isaías Salomão 81;  

ao lado da estação 
Saúde do metrô

A Vila Clementino, já bem 
conhecida por concentrar 
serviços de referência em 
atendimento de saúde públi-
ca, ganhou mais um endereço 
de ponta. O novo Hospital 
Universitário da Universida-
de Federal de São Paulo - a 
Unifesp vem para desafogar 
e complementar o serviço 
prestado há mais de 80 anos 
pelo Hospital São Paulo.

Em dezembro, houve a 
entrega ofi cial do prédio, que 
fi cou em obras por sete anos 
e foi fi nalmente concluído, na 
Rua Botucatu, 821. 

Mas, o hospital ainda não 
está funcionando. De acordo  
com a assessoria de imprensa 
da Unifesp, houve entrega 
da primeira fase do chamado 
HU2 e agora ele está sendo 
equipado.  

O início da operação, por-
tanto, vai acontecer também 
de forma paulatina. Conforme 
os equipamentos chegam, 
inicia-se a operação de cada 
departamento. Essa estraté-
gia operacional foi adotada 
pela Instituição para que a 
migração de serviços seja feita 
de maneira ininterrupta para a 
população, uma vez que parte 
deste atendimento já são reali-
zados em unidades atualmen-
te distribuídas no campus São 
Paulo da UNIFESP.

De qualquer forma, a pre-
visão é de que ainda nesse pri-
meiro semestre haverá já pro-
cedimentos nas áreas de Gine-
cologia, Otorrinolaringologia, 
Obstetrícia, Cirurgia Vascular e 
Urologia. Em seguida, o aten-
dimento será ampliado para 
as áreas de Cirurgia Plástica, 
Anestesiologia, Gastrocirur-
gia, modalidades oncológicas 

(Pneumologia, Clínica, Gastro 
e Hematologia), Dermatologia 
e Cirurgia do Tórax.

Estratégico para a raciona-
lização e a verticalização do 
Campus São Paulo da Unifesp, 
o HU2 se estabelecerá como 
Hospital-Dia com ambulató-
rio de especialidades, centro 
cirúrgico para procedimentos 
de baixa e média complexi-
dade, centro diagnóstico e 
Centro de Infusões para tra-
tamento diagnóstico.

A proposta é que se torne 
um núcleo integrado de en-
sino, pesquisa e assistência 
em saúde, em colaboração e 
parceria permanentes com 
o Hospital São Paulo (HSP) 
e com as Escolas Paulista de 
Medicina (EPM) e Paulista de 
Enfermagem (EPE).

 O atendimento mante-
rá as mesmas característi-
cas em relação ao método 
atual das unidades em ope-
ração, ou seja, o serviço es-
tará integrado ao sistema 
de saúde e as consultas se-

rão agendadas previamente. 
O edifício ocupa 16 mil m² 

de área construída e conta 
com 16 andares, onde funcio-
narão seis salas de cirurgia, 
70 consultórios, 25 leitos de 
internação/dia e sete leitos 
de recuperação pós-anestesia. 

O novo hospital recebeu 
investimentos de R$ 66,9 
milhões do Ministério da Edu-
cação (MEC) entre os anos de 
2011 e 2018 para compra do 
terreno, obras de infraestru-
tura e aquisição de mobiliário 
e equipamentos com a mais 
moderna tecnologia.

“O HU2 é fruto de um 
esforço suprapartidário para 
promover o atendimento de 
qualidade à população, para 
a formação de pessoas, para 
a produção de pesquisas, 
para a ciência e para o desen-
volvimento do nosso país, 
do nosso estado e da nossa 
cidade”,  destacou a reitora da 
Unifesp, Soraya Soubhi Smaili. 
entrega da primeira fase, em 
21 de dezembro passado. 

 Alex Reipert/Comunicação Unifesp
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Viaduto no Jabaquara 
será parcialmente 
interditado por 7 meses

A partir da noite desta 
quinta-feira (24), o viaduto 
Dante Delmanto, localizado 
entre as estações Conceição 
e São Judas da Linha 1-Azul do 
Metrô, será interditado par-
cialmente para continuidade 
das obras de manutenção 
que vêm sendo executadas 
pela Companhia. A estrutu-
ra, que passa sobre a sobre 
a Avenida dos Bandeirantes 
terá substituição integral da 
pista de rolamento e passa-
relas laterais de pedestre, re-
forço de estruturas com fi bra 
de carbono, além de serviços 
de impermeabilização e trata-
mento do concreto aparente.

Para reduzir os impactos 
da interdição, a Companhia 

de Engenharia de Tráfego 
- CET implantará rotas alter-
nativas para veículos e pedes-
tres na região, inclusive com 
instalação de novo semáforo 
na avenida Eng. Armando de 
Arruda Pereira, esquina com 
a avenida Pedro Severino 
Junior.

Vale ressaltar que, até o 
momento, respeitando ques-
tões técnicas e visando abran-
dar impactos sobre a circula-
ção de veículos e pedestres, 
o Metrô vinha executando 
neste viaduto atividades que 
não dependiam de interdi-
ções ainda que parciais.

A previsão é que a conclu-
são dos trabalhos ocorra em 
até sete meses.

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

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

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
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Plaza Sul tem programação de 
lazer e cultura diversifi cada

Grupo Barbatuques realiza show e aula de música corporal

Barbatuques/Divulgação
O Plaza Sul Shopping está 

com diversas atrações, todas 
gratuitas, para quem quiser 
curtir o feriado do aniversário 
de São Paulo.

Show ao vivo interativo
Já imaginou fazer música 

com o próprio corpo? O Gru-
po Barbatuques levará para o 
Parque do Plaza, no Plaza Sul 
Shopping, em 25 de janeiro, a 
aula-show “Barbatuquices”, 
na qual demonstrará e ensina-
rá ao público como descobrir 
o corpo sonoro por meio de 
brincadeiras musicais e de 
uma deliciosa imersão no rico 
repertório popular brasileiro e 
nas músicas do grupo.

Dessa experiência musical 
diferente e interativa podem 
participar crianças, adultos 
e qualquer outra pessoa que 
aceitar o desafi o de explorar 
os diversos timbres do corpo 
como estalos, palmas, asso-
bios e sons produzidos pela 
boca e pés. O Grupo Barba-
tuques atua desde 1997 e é 
referência mundial em música 
corporal, com um consistente 
trabalho de pesquisas e ações 
interativas e pedagógicas.

Terraço do Plaza
Antes de assistir ao show 

e tocar junto com o grupo, as 
crianças poderão começar a 
celebração dos 365 anos da 
cidade de São Paulo no Terra-
ço do Plaza, onde acontecerão 
diversas atividades, como em-
pinar pipas, andar de bicicleta, 
jogar futebol, vôlei, basquete, 
queimada. Ou ainda se aventu-
rar na corrida de sacos e nas 
brincadeiras de Pega-bandei-
ra, corda, amarelinha, arco e 
fl echa e acertar o alvo.

“O Plaza Cultural é mais 
uma iniciativa criada com 
muito cuidado e carinho para 
estarmos presentes na vida 
dos nossos vizinhos e visitan-
tes”, afirma Fabio Segura, 
Superintendente do Plaza Sul 
Shopping.

MasterChef Jr.
Além disso, até 3 de feve-

reiro, o Plaza Sul Shopping 

traz a atração Estação Master-
Chef Júnior Brasil, uma exposi-
ção gratuita e interativa para 
crianças de 5 a 12 anos. os vi-
sitantes conhecerão curiosida-
des do universo gastronômico 
divididas em sete estações te-
máticas: “Como se tornar um 
chef”; “Os indispensáveis”; 
“Os facilitadores”; “Os vários 
temperos”; “Descobrindo os 
sabores”; “As vedetes da co-
zinha”; e “Vestindo o avental 
do MasterChef”.

Realidade Virtual
Outra atração é o Sho-

pping do Futuro, uma expe-
riência em Realidade Virtual 
em que o participante passeia 
pelos corredores de um cen-
tro de compras do futuro. Lá, 
ele pode fazer diversas intera-
ções como comprar um tênis, 
realizar um check-up médico, 
encontrar os amigos e se di-
vertir em um jantar com a sua 
mãe, antes de fechar o passeio 
assistindo um show holográfi -
co. Essa viagem acontece com 
a ajuda de um óculos especial, 
sem precisar sair do lugar.

O público acompanha a 
jornada de Bem, um jovem 
que vai ao Shopping do Futuro 
encontrar a sua mãe para cele-
brar o aniversário dela. Antes 
disso, ele aproveita o tempo 
livre para resolver assuntos 
pendentes. “Essa jornada 
mostra como os centros de 
compras já estão se trans-
formando em verdadeiros 
locais de conveniência e con-
vivência, que reúnem todas as 

soluções para facilitar a vida 
cotidiana”, comenta Fabio 
Segura, Superintendente do 
Plaza Sul Shopping.

 Com uma visão de 360 
graus, a viagem é conduzida 
pela Lia, a assistente virtual 
do Bem, que dirige o visitante 
nessa jornada para encontrar 
o que ele precisa. Durante 
todo o passeio, o usuário 

SERVIÇO: 
Atividades no Terraço do 

Plaza: 25 de janeiro, das 9h às 
13h. Local: G4 – estacionamen-
to descoberto – acesso pela 
Rua Frei Rolim. Livre e gratuito. 

Aula-Show Barbatuquices 
com Barbatuques: 25 de janei-
ro, às 14h, no  Parque do Plaza 
– P2. Livre e gratuito. 

Experiência de Realidade 
Virtual – Shopping do Futuro: 
até 17 de fevereiro, das 12h 
às 21h; Piso P0 – em frente à 
Starbucks. Gratuito.

Estação MasterChef Júnior 
Brasil: até 3 de fevereiro; de 
domingo a sexta, das 14h às 
20h, e sabados, das 10h às 20h, 
na Praça de Eventos – Piso 0 – 
em frente à C&A Classifi cação: 
Crianças de 5 a 12 anos.  Gratuito
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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
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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, 
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opnião deste jornal

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

S.PAULO ZONA SUL

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

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

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

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

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

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

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

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
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

APTO
BQ DA SAÚDE

R$ 298 MIL
Excelente oferta, abaixo da ava-
liação, vago, c/ 2 dormitórios 

c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 

c/ AE, lavanderia, wc p/ 
empregada, garagem 

/ 1 carro - REF.: 16.671

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
Ótimo local da R. D. Bernardo 

Nogueira, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, wc social, living p/ 2 
ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.754

APTO
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

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

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 520 MIL
Vago, ótimo local da rua Jussa-
ra, c/ 2 dormitórios, wc social, 
living, cozinha c/ armários, 
lavanderia, depend. p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro, terreno
4 x 21,50 mts.,  construção 

100 m² - REF.: 15.771

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

Nogueira, reformado, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha c/ AE, lavanderia, wc 

p/ empreg., garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.695

TéRREA
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

TéRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Ótima rua do bairro, terreno 

plano medindo 255 m², cons-
trução de 86 m², vago, c/ 2 

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

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, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 vaga, 

na região - REF.: 16.446

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

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, lavan-

deria, wc p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 17.016

SOBR. 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

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

Impecável, estilo colonial, ter-
reno 180 m², AC =  250m², c/ 
3 dorm., suíte, escritório, wc 

social, living, sl. jantar, sala TV 
ou um 4º dorm., lavabo, coz. 

c/ AE, quintal c/ churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.591

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 NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.290 MIL

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

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

menor valor - REF.: 17.036

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

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

na região - REF.: 16.803

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

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

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

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

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 da-
queles 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 ao Santíssima 
Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

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

FUNDAÇÃO INSTITUTO EDUCACIONAL DONA MICHIE AKAMA
CNPJ – 52.807.633/0001-00

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com as disposições estatutárias, fi cam os Senhores 
Conselheiros da Fundação Instituto Educacional Dona Michie 
Akama convocados para a Assembléia Extraordinária do Conselho 
Curador, a ser realizada no dia 30 de março de 2.019, às 9h 30min 
em primeira convocação ou, não havendo quórum, às 9h 45min em 
segunda convocação, em sua sede na Av. Dr. Altino Arantes, 1098, 
nesta Capital, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:

Proposta de retifi cação do Estatuto.
Serve o presente também para a intimação dos Senhores 

Conselheiros da Fundação Instituto Educacional Dona Michie 
Akama para a Assembléia Ordinária do Conselho Curador, a ser 
realizada no dia 30 de março de 2.019, às 10 horas em primeira 

convocação ou, não havendo quórum, às 10h 15min em segunda 
convocação, em sua sede na Av. Dr. Altino Arantes, 1098, nesta 

Capital, a fi m de deliberarem sobre a seguinte pauta:
Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Exercício de 2018;

Aprovação do Balanço Financeiro de 2018, após parecer do 
Conselho Fiscal;

Aprovação da Proposta de Atividades para 2019;
Aprovação da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2019;

Outros assuntos de interesse da Fundação.
São Paulo, 24 de janeiro de 2019.

PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO
 Presidente do Conselho Curador
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•SERVIÇOS

Jabaquara, Ana Rosa e Paraíso estão entre as estações 
com mais ocorrências de objetos perdidos no metrô

O balanço anual da Cen-
tral de Achados e Perdidos 
do Metrô (CAP) registrou 
em 2018 um novo recorde de 
objetos deixados no sistema. 
De janeiro a dezembro do ano 
passado, 91.367 itens foram 
cadastrados pelos funcioná-
rios, média de 7,5 mil novos 
objetos todo mês, indicativo 
que reforça a confi abilidade 
deste serviço junto aos usuá-
rios. Em 2017 haviam sido 
catalogados 82.512 objetos e 
no ano anterior foram 79.842 
registros.

O maior percentual de 

tudo que foi esquecido nas 
estações do Metrô em 2018 
continua sendo o de docu-
mentos (62%). 

Já o restante (38%) é de 
objetos dos mais variados 
tipos, tamanhos e utilidades, 
entre eles: artigos de pa-
pelaria, carteiras, peças de 
vestuários, óculos, relógios, 
aparelhos de celular, instru-
mentos sonoros, brinquedos, 
alianças, chaves, etc.

 As dez estações com 
maior número de objetos e 
documentos perdidos no ano 
passado foram a Sé, Palmei-

ras/Barra Funda, Jabaquara, 
Corinthians/Itaquera, Repúbli-
ca, São Bento, Ana Rosa, Tucu-
ruvi, Trianon-Masp e Paraíso. 

Vale lembrar que o Posto 
de Atendimento da Central de 
Achados e Perdidos funciona 
na estação Sé, de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados, 
das 7 às 20h. 

Todos os objetos recolhi-
dos nas estações das linhas 
1, 2, 3 e 15, operadas pelo 
Metrô, e da Linha 4-Amarela, 
que é operada pela ViaQua-
tro, são encaminhados para 
a Sé e permanecem no local 

para devolução por 60 dias.
As consultas de documen-

tos e objetos identificados 
também podem ser realiza-
das por meio da Central de 
Informações do Metrô, pelo 
telefone 0800-770 7722, todos 
os dias, das 5h00 às 00h00, 
ou ainda pelo site do Metrô 
(www.metro.sp.gov.br). 

Em 2018, foram quase 122 
mil consultas ao Sistema de 
Achados e Perdidos do Me-
trô, média de 333 consul-
tas por dia. Só no guichê 
do posto de atendimento 
pessoal da Sé foram reali-

zados mais de 32 mil aten-
dimentos ao longo do ano. 

Resultado de tanta dedi-
cação é que mais de 21 mil 
pertences foram devolvidos a 
seus donos, o que representa 
cerca de 23,2% de tudo que 
foi recebido. Em 2017, foram 
devolvidos aproximadamente 
19 mil itens, ou seja, cerca de 
22,5% do total recolhido.

Após 60 sob cuidados da 
CAP, os objetos em bom esta-
do e os valores não devolvidos 
são encaminhados ao Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo. 

Já os documentos são 
destinados aos respectivos 
órgãos emissores. 

Para evitar a perda de ob-
jetos e documentos, o Metrô 
recomenda aos usuários que 
fi quem atentos aos itens que 
estão sendo transportados 
e observem seus pertences 
antes do desembarque. 

É importante também que 
os objetos tenham sempre 
algum tipo de identifi cação, o 
que facilitará a localização do 
proprietário e sua devolução 
pela Central de Achados e 
Perdidos.   
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A� nal, qual o endereço do São Paulo Expo?
O São Paulo Expo & Exhibi-

tions Center é um dos maiores 
e mais modernos centros de 
convenções e exposições do 
país. Ali, têm sido realizados 
eventos que atraem centenas 
de milhares de pessoas, como 
o Salão do Automóvel, o Fes-
tival do Japão, a Comic Con 
Experience e vários outros 
setorizados. 

O espaço já é bastante 
conhecido e sua proximidade 
com a estação do metrô e 
Terminal Jabaquara facilita o 
acesso. Mas há sempre uma 
dúvida pairando no ar quando 
se trata do endereço ofi cial. 
As divulgações, em geral, 
apontam: Rodovia dos Imi-
grantes km 1,5. O Jornal São 
Paulo Zona Sul, entretanto, 
adota sempre o formato Ro-
dovia dos Imigrantes km 11,5. 

Embora o site ofi cial apon-
te como km 1,5 e sua locali-
zação em aplicativos e sites 
como o Google Maps apon-
tem para o lugar correto, a 
terminologia realmente causa 
estranheza. 

Isso porque os endereços 
de estradas e rodovias tomam 
por base a distância do ponto 
até o Marco Zero da cidade, 

na Praça da Sé. Não por acaso, 
o vizinho Centro Paralímpico 
Brasileiro divulga seu endere-
ço como Rodovia dos Imigran-
tes km 11. A primeira placa na 
área fora do perímetro urbano 
da Rodovia dos Imigrantes, já 
no trecho sob concessão da 
Ecovias, pouco adiante do São 
Paulo Expo, aponta km 12. 

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do São Paulo 
Expo, o endereço é o mesmo 
que estava sendo utilizado 
antes da concessão, em 2016. 
“Desconhecemos qualquer 
erro e todas as documenta-
ções que recebemos e todos 
os contratos que já estavam 
assinados, sinalizam essa lo-
calização”, finalizando que, 
por questão de contrato,  são 
honradas todas as informa-
ções cedidas.

Marco Zero
O atual Marco Zero da ca-

pital paulista fi ca em frente à 
Catedral da Sé. Existe desde 
setembro de 1934 e é conside-
rado uma tentativa de defi nir 
o ponto central da cidade e 
todas as quilometragens de 
estradas estaduais são esta-
belecidas a partir da distância 
dele. É tido ainda um monu-

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2019 (AOS SÁBADOS)

23 DE MARÇO 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

mento histórico importante 
da cidade. 

No domingo passado, 20, 
foi atingido por um caminhão 
que fazia manobras após uma 
festa na região e arrancado 
do lugar. 

Acabou encontrado a 50 
metros de distância e, depis 
de denúncias na internet, a 
Prefeitura reinstalou a obra, 
que é tombada como patrimô-
nio histórico da cidade. 

De acordo com a Prefei-
tura, falta ainda concluir a 
camada de pátina no topo da 
obra, o que está prometido 
para antes da comemoração 
do aniversário da cidade, nes-
sa sexta, 25, quando São Paulo 
completa 465 anos. 

O Marco Zero foi instalado 
em 1934, ainda muito antes 
da construção de várias das 
estradas que saem da capi-

tal paulista. Essa semana, 
quando a cidade chega aos 

465 anos, foi derrubado em 
acidente e reinstalado

•ACONTECE

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 26 de janeiro, a Operação 
Cata-Bagulho na região de Mo-
ema/Indianópolis. As equipes 
percorrerão as Ruas Contidas 
no Pentágono: Av. dos Bandei-
rantes, Av. Ibirapuera, Av. Prof. 
Ascendino Reis, Av. Rubem 
Berta, Av. Moreira Guimarães. 
O material deve ser colocado 
pela manhã (antes das 7h).

Cata Bagulho 
Jabaquara

A Subprefeitura do Jaba-
quara realiza no próximo sába-
do, dia 26 de janeiro, a Opera-
ção Cata-Bagulho nos bairros 
Vila do Encontro e Jardim 
Oriental. Para conhecer exa-
tamente as vias benefi ciadas e 
também conferir o calendário 
do ano todo, acesse esse link 
na internet: encurtador.com.
br/pJO03. O material deve ser 
colocado pela manhã (antes 
das 7h).

Tratamento para 
dores de cabeça

O Setor de Cefaleias da 
Escola Paulista de Medicina 
da Universidade Federal de 
São Paulo (EPM/Unifesp) está 
realizando uma pesquisa que 
visa avaliar a efi cácia de trata-
mento medicamentoso e esti-
mulação elétrica em pacientes 
que sofrem com dores de 
cabeça. Serão aceitos pacien-
tes de ambos os sexos, com 
idade entre 18 e 65 anos, com 
ensino médio completo e que 
apresentem dor de cabeça 
mais de 15 vezes por mês. Não 
poderão participar da pesqui-
sa os portadores de diabetes, 
hipertensão e bronquite as-
mática, os que fazem uso de 
medicação contínua contra 
cefaleia e/ ou enxaqueca e 
gestantes. As pessoas selecio-
nadas serão acompanhadas 
por um período de quatro 
meses, durante o qual serão 
submetidos a tratamento com 
medicação preventiva e com 
neuroestimulador Cefaly®. Os 
pacientes precisam ter a dis-
ponibilidade de comparecer 
ao menos cinco dias no local 
da pesquisa, que serão defi ni-
dos pelos pesquisadores.Os 
interessados podem entrar 
em contato com a pesquisa-
dora Rose Fukue, por meio do 
WhatsApp®: (11) 98492-3141. 
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