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Obras vão acabar com enchentes?

Página 3

Plaza Sul Shopping promove 
encontro gratuito para debater 
Libertadores da América 2019

Saladas reforçadas, como essa 
com crepe e camarões, matam a 
fome e refrescam no verão
Página 4

Obra atrasa e interdição começa só 
sábado, 2, no viaduto Dante Delmanto

Luis Gama/Secom

A interdição parcial 
no viaduto Dante Del-
manto, que vai afunilar 
a avenida Hugo Beolchi 
nos dois sentidos, deve-
ria ter sido implantada 
no feriado de aniversário 

da cidade. Mas, o metrô 
diz que não iniciou obras 
porque a interdição viária 
não estava feita. A CET, 
entretanto, explica que 
cabia ao metrô deixar 
pronta a sinalização, in-

dicando alternativas e 
desvios, o que não ocor-
reu. Agora, foi marcada 
nova data para início da 
interdição, que será nes-
se sábado, 2 de fevereiro, 
a partir das 7h . P����� 8

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

R. Caramuru, 431 - Praça da Árvore 

TELEFONE: 2640-3660

As obras do Piscinão 
junto ao viaduto Aliomar 
Baleeiro estão adiantadas 
e devem ficar prontas 
em outubro. Ainda no 
segundo semestre de 
2019, devem ter início 
as obras de construção 
de um segundo piscinão 
na área, junto à Lagoa 
Aliperti. A expectativa 
é que esses dois mega 
reservatórios eliminem 
os alagamentos ao longo 
da Avenida Ricardo Jafet 
em dias de temporais. Já 
na região de Moema, o 
domingo passado foi de 
transtornos e enchen-
tes, com carros boian-
do pelas ruas do bairro 
de maior IDH (Índice de 
Desenvolvimento Huma-
no) da capital . P����� 2

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

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

Peça sua 
edição 

por
WhatsApp

9 8216-2837
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•URBANISMO

Obras avançam no córrego do Ipiranga, mas 
emperram na divisa Mirandópolis/Moema

As obras de construção de 
um reservatório para minimi-
zar o problema de enchentes 
ao longo do córreo Ipiranga 
avançam. Essa semana, o 
prefeito Bruno Covas fez a 
segunda visita ao local em seu 
mandato. Localizado junto 
ao viaduto Aliomar Baleeiro, 
na divisa entre a Avenida 
Professor Abraão de Morais 
e a Rodovia dos Imigrantes, 
o piscinão é chamado de R2 
- isso porque, o projeto de 
contenção de enchentes e 
drenagem na área prevê um 
outro reservatório - o R1, junto 
à Lagoa Aliperti. 

As últimas chuvas ainda 
provocaram transbordamen-
to do Córrego Ipiranga. Mas, 
de acordo com a Secretaria de 
Infraestrutura Urbana, para 
que o novo empreendimento 
entre em operação efetiva, 
ainda é preciso concluir as 
escavações, os tirantes (es-
truturas que dão sustentação 
para as paredes), construção 
do canal de ligação com o 
Córrego Ipiranga (para levar 
as águas até o piscinão), ins-
talações elétricas e instalação 

das bombas que irão esvaziar 
o piscinão após as chuvas. 

A previsão é de que o re-
servatório seja concluído no 
segundo semestre desse ano, 
outubro provavelmente. Se-
gundo Siurb, com o pleno 
funcionamento das estruturas 
e bombeamento, o novo pis-
cinão irá amenizar os efeitos 
das cheias na região, com ca-
pacidade para armazenar 200 
mil metros cúbicos de água, 
que equivalem a 80 piscinas 
olímpicas. O investimento to-
tal é de R$ 160 milhões, sendo 
R$ 122 milhões de repasses do 
Ministério das Cidades e in-
cluem também a readequação 
da alça de acesso do viaduto à 
Rodovia dos Imigrantes.

O reservatório receberá as 
águas excedentes do Riacho 
do Ipiranga e dos córregos 
Água Vermelha e Cacareco. 
Para o próximo mês está pre-
visto o início da canalização 
de 280 metros do córrego 
Cacareco, na mesma região 

do piscinão. 
 Quanto ao piscinão R1 

Lagoa Aliperti do Córrego Ipi-
ranga, Siurb informa que está 
em fase de desapropriação 
e a previsão é que as obras 
tenham início já no segundo 
semestre desse ano. Juntos, 
os reservatórios R1 e R2 terão 
capacidade para armazenar 
310 mil m³ de água, contro-
lando assim as enchentes na 
bacia do Córrego Ipiranga

Moema
Outro bairro que sofreu 

com as chuvas do último fi m 
de semana foi Moema. As 
Ruas Gaivotas e Ibijaú foram 
as que mais sofreram. O siste-
ma de bombeamento de edi-
fícios da região falhou e cerca 
de 30 carros foram atingidos 
pelo alagamento, muitos boia-
ram. Até uma caçamba foi ar-
rastada pela rua e fi cou presa 
junto a um portão, represando 
a água e piorando o cenário.  
Estudos indicam que prédios 
foram construídos em áreas 

de servidão e agravaram a im-
permeabilização urbana local. 

Também houve alagamen-
to, novamente, sob o viaduto 
Onze de Junho, na Avenida 
Ascendino Reis, divisa en-
tre Moema e Mirandópolis  
Moradores dos dois bairros 
acreditam que o projeto de 
readequação da bacia dos 
córregos Paraguai e Éguas, 
que vem sendo prometida 
por todos os prefeitos desde 
2009, amenizaria o problema. 

Siurb confi rma que havia 
previsão de construção de um 
reservatório na Av. Professor 
Ascendino Reis e novas gale-
rias que levariam as águas da 
Av. José Maria Whitaker para 
esse piscinão e que a obra che-
gou a ser contratada em 2015.

A pasta informa apenas 
que não pôde ser executada 
pois o terreno onde o piscinão 
foi projetado,  “já está ocu-
pado” e afi rma estarem em 
estudo novos terrenos para a 
implantação do reservatório.

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 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

•ACONTECE

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 02 de fevereiro, a Operação 
Cata-Bagulho na região de Mo-
ema/Indianópolis. As equipes 
percorrerão as Ruas Contidas 
no Pentágono: Ruas Contidas 
no Pentágono: Av. Lins de 
Vasconcelos, Av. Prof. Noé de 
Azevedo, Rua Vergueiro, Rua 
do Paraiso, Rua Cel. Diogo . 
O material deve ser colocado 
pela manhã (antes das 7h).

Cata Bagulho 
Jabaquara

A Subprefeitura do Jabaqua-
ra realiza no próximo sábado, 
dia 02 de janeiro, a Operação 
Cata-Bagulho nos bairros Vila 
do Encontro e Americanópolis. 
Para conhecer exatamente as 
vias beneficiadas e também 
conferir o calendário do ano 
todo, acesse esse link na inter-
net: encurtador.com.br/pJO03. 
O material deve ser colocado 
pela manhã (antes das 7h).

Os benefícios do 
vinagre de maçã, 
em palestra grátis

No dia 09 de fevereiro, 
às 10h, a terapeuta compor-
tamental Luci Gameiro vai 
comandar a palestra sobre os 
benefícios do uso do Vinagre 
de Maçã para a saúde e a 
estética.  Palestrante motiva-
cional, Luci é também cola-
boradora do programa Você 
Bonita da TV Gazeta há mais 
de cinco anos. Para participar 
do encontro, basta doar dois 
quilos de alimento não pere-
cível na entrada. O Atitude de 
Viver fi ca no Largo Ana Rosa, 
29, conjunto 102, ao lado da 
estação Ana Rosa do metrô. 
Informações: 5083-8535. Site: 
atitudedeviver.com.br. 

Alcoolismo
Você está interessado no 

problema do alcoolismo ou 
em saber como milhões de 
alcoólicos encontraram a so-
briedade em Alcoólicos Anô-
nimos? Se estiver, você está 
convidado a assistir a uma 
Reunião do Grupo São Judas 
de AA. acontece diariamente: 
segunda a sextas, 20h; sába-
dos, domingos e feriados, 18h, 
na Avenida Jabaquara, 2876, 
conjunto 2, ao lado da estação 
São Judas. F: 3315-9333.
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•ESPORTE

Encontro gratuito vai discutir chances dos brasileiros na Libertadores 2019
Pressão, catimba, arbitra-

gens polêmicas, cachorro no 
campo, escudos na cobrança 
de escanteio e futebol inten-
so. Desejo de praticamente 
dez entre dez torcedores, 
a Taça Libertadores é, real-
mente, uma competição dife-
rente, apaixonante. A edição 
deste ano, a 60ª da história, 
já começou para delírio dos 
apaixonados pela bola.

São Paulo e Atlético Mi-
neiro, inclusive, entram em 
campo nas preliminares da 
disputa em busca de duas 
vagas na fase de grupos. Os 
paulistas encaram o Talleres, 

da Argentina, enquanto os mi-
neiros enfrentam o Danubio, 
do Uruguai. Enquanto isso, 
Palmeiras, Grêmio, Flamengo, 
Cruzeiro e Athletico já se pre-
param para estrear na Copa 
na primeira semana de março.

E os pitacos já começaram. 
Quais as chances dos brasi-
leiros na competição? Qual a 
Libertadores ou a partida mais 
marcante? O primeiro Fut-En-
contro deste ano vai abordar 
esses e muitos outros temas 
na próxima terça-feira, 5, no 
Plaza Sul Shopping. E a sele-
ção pro bate-papo “Tradição e 
desafi os da Libertadores” está 

escalada com um quinteto de 
craques: William Machado, ex-
zagueiro de Grêmio e Corin-
thians; e os jornalistas Lucas 
Strabko, o “Cartolouco”; José 
Calil, da Rádio Transamérica; 
Vitor Sérgio, do Esporte Inte-
rativo, e Marcel Capretz, da 
Rádio 105 FM e do SBT.

É papo de torcedor aliado 
ao jornalismo esportivo. O 
debate é gratuito, livre para 
todas as idades e válido para 
atividades complementares 
para alunos do ensino superior.

Sobre
Desde 2012, o projeto de-

bate variados temas relacio-

nados ao esporte. A proposta 
consiste em oferecer novas 
experiências ao público e 
promover a discussão, sempre 
com a presença de atletas e ex
-atletas, jornalistas, músicos e 
demais personalidades ligadas 
ao esporte. O Plaza Sul Sho-
pping recebe os bate-papos 
desde março de 2017.

Serviço:
Bate-papo: “Tradição e 

desafios da Libertadores”. 
Data: Terça-feira (5/2), a par-
tir das 19h.. Local: Parque P2 
– Shopping Plaza Sul – Praça 
Leonor Kauppa, Saúde. Site: 
plazasulshopping.com.br.

Primeiro Fut-Encontro do ano vai acontecer na terça, 
5, no Parque - P2,do Plaza Sul Shopping, 19h
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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

FESTAS EM DOMICÍLIO: 

CONTRATE NOSSOS SERVIÇOS

•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 ♪♫

Saladas poderosas ajudam a 
matar a fome e refrescar!

bem conhecido Molho Ceasar. 
 A Paraty leva um mix de 

folhas verdes, salmão defuma-
do, tomate cereja, molho de 
mostarda com mel e gergelim 
torrado. 

A Toque-Toque, que mistura 
generosas e tenras fatias de 
palmito com alface americana, 
rúcula, tomate seco, mozarela 
de búfala e azeitonas pretas. 
Tudo temperado com molho 
de mostarda com alcaparras: 
uma delícia!

O Bar Casa na Praia fica 
na Rua Doutor Amâncio de 
Carvalho, 329 - Vila Mariana. 
Telefone: 5082-5002

Cervejaria
Na cervejaria Braumeister, 

as saladas sempre são acom-
panhadas de fatias e iscas de 
diferentes tipos de carnes. 

Algumas saladas são inspiradas 
em nomes de divas pop.

A Marlene Dietrich reúne 
filé de frango grelhado em 
tirinhas, folhas verdes, queijo 
emmental, tomate e mini brus-
chettas mediterrâneas.

A Nina Hagen tem crepe de 
camarão e palmito pupunha, 
folhas verdes, tomates frescos 
e camarões à provençal.

A Steak Caesar Salad tem 
folhas verdes, com fatias de fi lé 
mignon grelhado, parmesão e 
croutons.

E, por fi m, a salada de Sal-
mão Defumado traz o peixe 
sobre folhas verdes e servido 
com tartinetes escandinavos.

A Cervejaria tem loja no 
Plaza Sul Shopping, à Praça 
Leonor Kaupa, s/n. Telefone: 
2667-2024. 

Quando se fala em cardápio 
refrescante para o calor, só 
vêm à mente sorvetes, picolés, 
sucos, caipirinhas e chopes? 
Precisa rever seus conceitos! 
Entre as pedidas para garantir 
uma boa refeição, saladas não 
apenas são saudáveis e leves 
como também podem garantir 
satisfação. Duvida?

Cantina
Bem, então, a primeira para-

da do roteiro de verão prepara-
do pelo jornal SP Zona Sul deve 
ser no restaurante Il Sogno 
di Anarello, na Vila Mariana. 
Fundada pelo famoso italiano 
Giovanni Bruno, falecido em 
2014, a pitoresca cantina é um 
reduto de quem curte pratos 
mais tradicionais.

A Insalata Mista é super 
famosa e serve bem três pes-
soas! É servida em uma imensa 
travessa, onde se mesclam 
generosas fatias de tomate 
caqui, agrião, alface, escarola 
e deliciosas rodelas de palmito. 
Tudo temperado com azeite, 
limão e manjericão, que dá um 
toque único à mistura. 

Fica na Rua Il Sogno di Ana-
rello, 58, que é uma travessinha 
da Rua Pelotas, na Vila Mariana. 
Telefone: 5575-4266.

Na Praia
Ali pertinho tem outra boa 

pedida. Um endereço que, ali-
ás, tem tudo a ver com calor e 
verão como indica o nome: Bar 
Casa na Praia.

As saladas são inspiradas 
em praias e cidades do litoral 
brasileiro. A Maresias mistura 
folhas de alface americana com 
cenoura e beterraba raladas, 
tiras de frango grelhados, fatias 
de manga, queijo branco em 
pedaços, crouton integral, e  
temperada com o saboroso e 

Acima, salada Toque Toque, do Bar Casa de Praia, na Vila 
Mariana. Abaixo, a salada Marlene Dietrich, da Braumeister
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•ARTIG0 - ESTÉTICA

Sempre sonhei em ser 
loira. É possível clarear 
cabelos castanhos?

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

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

Essa é uma das per-
guntas mais comuns 
que chegam até nós, 
profi ssionais especia-
lizadas em processos 
de colorização e tra-
tamento dos cabelos. 
Mas, infelizmente, 
também é comum 
chegarem até nós mu-
lheres que resolveram 
fazer esse processo 
sozinhas, seguindo 
alguma orientação de 
amigas ou textos que 
leram na internet e 
acabaram destruindo 
os cabelos ou con-
seguindo resultados 
muito ruins, com o 
tom diferente do so-
nhado, com pedaços mais 
claros e outros mais escuros 
do cabelo... 

Em primeiro lugar, se seu 
sonho é mudar a cor do ca-
belo, é preciso fazer um pla-
nejamento desse processo. 
Talvez seja melhor buscar essa 
cor aos poucos, para garantir 
que os cabelos continuem 
saudáveis. Outra coisa a ter 
em mente é que os retoques 
serão constantes e isso sig-
nifica um custo maior. Até 
porque, cabelos descoloridos 
precisam de outros cuidados, 
como uma boa hidratação. 

Como já dissemos aqui, não 
há mágica quando se trata de 
mudar radicalmente a cor do 
cabelo. Há, sim, muita técnica 
e produtos corretos. É preciso 
avaliar o tipo de cabelo, a cor, 

entender com precisão qual a 
cor e o resultado desejados.

Quem tem um cabelo cas-
tanho vai atingir o loiro mais 
facilmente, podem até atingir 
tons platinados, desde que o 
produto usado seja de qualida-
de. Já as morenas de tom mais 
escuro nas madeixas devem 
tomar mais cuidado na hora 
de descolorir e podem tentar 
atingir um tom mel escuro. 

Os tons ruivos também 
estão na moda e podem ser 
ideais para outros tipos de 
cabelo. E você? Qual o seu so-
nho? Qual a sua dúvida quan-
do se trata de beleza? Cabelos, 
pele, massagem modeladora, 
sobrancelhas?
Rose Inoki E Michelle Ceródio

Cut&Color Hair 
R. Caramuru, 431 - Pça da Árvore

Telefone: 2640-3660

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 n° 4.591/64. Futura Comercialização: T-Home Imóveis Ltda. – Rua Loefgreen, 1.057 – 6° andar – Vila Clementino – São Paulo/SP. 
Tel.: (11) 5591-6000 – CRECI: J-27573.  Ibirajá Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. – Rua Leofgreen, 1.057 – 6° andar – São Paulo/SP – (11) 5591-6000. Fonte Google Maps.

REALIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO E 
FUTURA COMERCIALIZAÇÃO

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  

RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO

A vida fi ca 
mais fácil quando 

tudo é perto.
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•EDUCAÇÃO

Vila Mariana tem polo da Uninter: 
nota máxima em cursos de EAD

Uma das universidades 
campeãs em notas na Educa-
ção à Distância pelas avalia-
ções do ENAD/MEC em todo 
o país, a Uninter tem polo 
educacional na Vila Mariana. 
Todo o curso pode ser feito 
à distância, com auxílio da 
internet, mas o fato de contar 
com um endereço físico na 
Vila Mariana facilita a vida dos 
estudantes para que possam 
acompanhar ali as aulas trans-
mitidas, em local com infraes-
trutura completa para quem 
quer se concentrar e focar na 
conquista de um diploma. 

Outra vantagem está na 
diversidade de cursos ofe-
recida. São nada menos que 
87 opções, em Graduação, 
Pós-Graduação, Licenciatura 
e Tecnólogo. A lista é imen-
sa e inclui opções bastante 
requisitadas pelo mercado 
de trabalho atual, como ba-
charelado em Publicidade 
e Propaganda, Pedagogia, 
Comércio Exterior, Logísti-
ca, Jornalismo e muito mais.

Entre as opções de tec-
nólogo, também há várias 
alternativas em carreiras em 
alta na atualidade: , Gestão 
de startups e empreende-
dorismo digital, Marketing 
digital, Processos gerenciais, 
Secretariado... 

Para quem pensa em se 
especializar e conseguir dar 
aulas em sua especialidade, 
a Uninter ainda conta com os 
mais procurados cursos de 
licenciatura: Letras, Psicope-
dagogia, História, Geografia 
e muitos outros. 

“O sistema de avaliação 
da Uninter ocorre ao longo 
de cada bimestre e inclui 

prova discursiva e objetiva, 
trabalhos e pesquisas, es-
tudos dirigidos, proposição 
de questões, seminários e 
debates que podem ser rea-
lizadas no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA), de 
acordo com a proposta e o 
planejamento do professor 
de cada disciplina”, expli-
ca Maclean Oliveira, mestre 
em inteligência emocional, e 
doutorado em midfulness na 
Inglaterra, gestor do Pólo Vila 
Mariana da Uninter. 

Ele diz que o sistema que 
permite ao aluno seguir aulas 
em sua própria casa ou na 
sede da Uninter respeita o rit-
mo de cada um, o que é ideal 
para a era de multitarefa que 
vivemos. “Temos, no pólo, 
biblioteca, orientação de tuto-
res, sala de informática, tudo 
isso das 10h às 21h, de segunda 
a sábado, eceto feriados. E 
incentivamos os alunos a estu-

darem no polo, aproveitando 
nosso acervo de livros e nosso 
acesso à internet. Além de 
interagir com os funcionários 
do polo, o aluno tem a plena 
confiança de que o curso é 
a distância, mas a parceria e 
cuidado do Polo com o aluno, 
é presencial”, avalia. 

“O Polo da Vila Mariana 
estará de braços abertos tam-
bém a alunos que vêm de ou-
tras faculdades.  Para solicitar 
a transferência, basta entrar 
em contato diretamente com 
a gente e será orientado sobre 
a documentação e a matrícula 
no polo”, conclui. 

Para mais informações so-
bre os cursos do Pólo Vila 
Mariana da Uninter, entre em 
contato: Telefone: 5539-8086 
; Celular: (11) 9 8598-0236; E-
-mail: polosaopaulovilamaria-
na@uninter.com. O Pólo fi ca 
na Rua Marselhesa, 77 - Vila 
Mariana

Maclean Oliveira, gestor do Pólo Vila Mariana da Uninter, destaca 
caráter moderno e dinâmico dos cursos de graduação à distância
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APP

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

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

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

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 preju-
dicar, 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.

CASA TÉRREA PL. PAULISTA
250M² - METRÔ SÃO JUDAS 
OPORTUNIDADE! MOTIVO 
VIAGEM - INVESTIMENTO

R$ 980  MIL

Tel .97964-7146 Whats

1 sala gde em L , 5 quartos,  
qtal com 2 salões grandes e 
1 WC. Excelente para duas 

famílias ou desmembramento 
em até 10 quartos para aluguel.

AP. 300 M. DO METRÔ 
S. JUDAS - R$ 420 MIL 

COND. R$ 270,O0

Tel.: 95780-5535

67 m2, Reformado, 2 dorm. 
gdes,   coz, e sala amplas, 

1 WC gde ( pode ser 
transformado em 2 ).

APTO 100 M DO 
METRÔ CONCEIÇÃO

 Tel 2872-7219  
99518-7219

Ótima local,  mobiliado,
1 dorm, sala 2 amb, coz, 

banh, lavanderia

SOLICITAÇÃO DE 
COMPARECIMENTO

Solicitamos o 

comparecimento da Sra. 

Elisabeth Calonga Amarilla, 

portadora da CTPS 025911 

série 00347 em seu local de 

trabalho até dia 07/02/2019.

RETIRO
NO LOCAL

COMPRO 
LIVROS USADOS

11 - 97230-2978 
WhatsApp

 VENDA  LOCAÇÃO

ALUGA-SE GARAGEM 
COMERCIAL

Tratar: 971233206 
Com Denise

Com mezanino, próximo 
ao Hospital São paulo

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 de-
sejada). Rezar três Ave Maria, em honra 

à Santíssima Trindade. prometer 
publicar a devoção.  E.G.R.

JORNAL SÃO PAULO 
ZONA SUL - 5072-2020

IMÓVEISIMÓVEIS

•CULTURA

Museu Lasar Segall oferece
curso de arte brasileira

O Museu Lasar Segall, na 
Vila Mariana não é apenas um 
endereço obrigatório de ser 
visitado por funcionar onde era 
a casa e o atelier do artista até 
o ano de sua morte, em 1957. E 
não só por abrigar um acervo 
incrível, que inclui as obras mais 
famosas de Segall. 

Mas vale também destacar 
que o Segall é um museu inte-
rativo, cheio de atividades para 
pessoas de todas as idades. E 
conta até com cursos e oficinas 
criativos, o que de certa forma 
concretiza um sonho do artista 
que havia planejado a Escola de 
Arte Lasar Segall.

A Escola não aconteceu, 
mas desde 1976 o museu tem 
agenda educativa intensa. E 
agora em fevereiro terá início 
um Curso de Arte Brasileira que 
se estende até dezembro com 
80 vagas.  O curso é aberto a 
qualquer interessado e não é 
preciso conhecimento ou ex-
periência anterior. Consulte por 
email o valor do curso. 

O objetivo do curso é a 
compreensão da arte produzida 
no Brasil, desde o “achamen-
to” desse território, passando 
pelo florescimento da cultura 
religiosa no período colonial, o 
estabelecimento da Academia 

Imperial de Belas Artes e o 
advento da modernidade. Se-
rão contempladas as diversas 
versões de Brasil que emergem 
da obra dos artistas europeus 
transplantados para os trópicos 
ao longo das três primeiras cen-
túrias, as dos viajantes que re-
gistraram o país no século XIX, 
assim como a criação em forma 
visual dos mitos nacionais pelos 
artistas formados pela Acade-
mia, as experimentações dos 
modernistas e a chegada da 
abstração. Dentro dessa linha 
histórica, será identificado um 
imaginário nacional e seus mo-
mentos cruciais para a definição 
dos parâmetros de uma cultura 
local. O curso também abordará 
as transformações vividas pelo 

ambiente artístico brasileiro a 
partir da década de 1950 com 
o embate figuração/abstração 
e suas consequências.

Serão 20 encontros ao longo 
do ano, sempre aos sábados, 
das 11 às 13h, de 09/02/2019 a 
07/12/2019. Inscrições: abertas 
na recepção do museu ou pelo 
e-mail acamls@acamls.org.br. 

O Museu fica na Rua Berta, 
111 - Vila Mariana. Tel.: 2159 0400

Divulgação/Lasar Segall

ERRATA: Na versão impressa 
do Jornal SP Zona Sul, 

incorretamente publicamos 
que o curso é gratuito e o 

Museu esclareceu que há um 
custo. Pedimos desculpas 

ao Museu Lasar Segall e aos 
leitores por nossa falha

•CULTURA

Falta de energia elétrica está 
virando rotina na cidade?

Nos dias de fortes chuvas, 
a energia caiu em vários bair-
ros e demorou a voltar. Com 
a queda de árvores sobre a 
fiação, a empresa Enel, que 
assumiu a antiga Eletropaulo, 
justificou a demora na retoma-
da por conta do trânsito inten-
so e pontos de alagamento.

Mas essa semana, nova-
mente, pontos da Vila Maria-
na, Saúde e Ipiranga ficaram 
sem energia elétrica por horas 
em duas ocasiões - e situações 
diferentes.

Na internet, consumidores 
não perdoam e dizem que o 
serviço está mais lento e re-
clamam que demandas feitas 
pelos canais de atendimento 
não estão funcionando.

Quarta, 30
Não houve temporal, nem 

ventos fortes na manhã de 
quarta, 30 de Janeiro. Ainda 
assim por volta das 11h da 
manhã, milhares de consu-
midores da concessionária 
Enel Distribuidora - antiga 
Eletropaulo - ficaram sem for-
necimento de energia.

Semáforos ficaram fora 
de operação, complicando 
o trânsito nessa semana em 
que várias escolas já voltaram 
ás aulas . Grande corredores 
viários como a Rua Sena Ma-
dureira, na Vila Mariana, e a 
Avenida Jabaquara, na região 
da Praça da Árvore, ficaram 
com tráfego prejudicado e 
especialmente pedestres so-
friam para fazer a travessia.

Na região da Praça da Árvo-
re e Bosque da Saúde, alguns 

supermercados de pequeno 
pote e lojas fecharam as por-
tas porque não havia energia 
nem internet para garantir 
operações comerciais.

A Enel informou que o 
desarme de uma linha da dis-
tribuidora de energia, na zona 
sul da capital, afetou o forne-
cimento em ruas dos bairros 
da Vila Mariana, Sacomã, Ipi-
ranga e Jabaquara, no fim da 
amanhã de hoje. A empresa 
acrescentou que o serviço foi 
integralmente restabelecido, 
por volta das 13h.

Quinta, 31
Na noite dessa quinta,31, 

uma falha na rede de distribui-
ção de energia no Estado de 
São Paulo deixou um milhão 
de clientes sem luz.

 O problema começou por 
volta de 20h e chegou a atingir 
regiões do Bosque da Saúde e 
Vila Mariana. Mas, nesses bair-
ros a normalização foi rápida.

Já na região da Zona Leste 
da Capital houve um verda-

deiro apagão. Também em 
cidades do ABC paulista, a 
falta de energia durou quase 
duas horas.

Por volta de 22h, a energia 
já havia voltado em todos os 
pontos, segundo a distribui-
dora.

A Enel informou que um  
desligamento em subestações 
da ISA CTEEP ( companhia de 
Transmissão de Energia Elétri-
ca Paulista), foi o que afetou 
a rede de distribuição da Enel.

Cerca de 1 milhão de clien-
tes ficaram sem energia.

A Enel ainda informou que, 
apesar de não ter causado 
o problema, restabeleceu o 
fornecimento por meio de 
manobras em seu sistema.

 A ISA CTEEP, por sua vez, 
informou que houve princípio 
de incêndio em um equipa-
mento na subestação Leste, 
na zona Leste de São Paulo 
ocasionando desligamento de 
energia nas subestações Leste 
e Ramon Rebert.

Reprodução Internetº
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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

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

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

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

2 carros - REF.: 15.873

SOBRADO
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
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

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 + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

p/ 2 carros - REF.: 16.578

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 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

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

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

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

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

REF.: 15.058

SOBRADO
SAÚDE

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

p/ 3 carros - REF.: 16.381

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
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

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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 320 MIL
Reformada, bom acabto., 

ótima localização, c/ 2 dormi-
tórios, (1 c/ AE e ar condicio-
nado), wc social, sala, cozinha 
americana c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima 

oferta - REF.: 16.935

APTO
BQ DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Excelente oferta, abaixo da 

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

AE, lavanderia, wc p/ 
empregada, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16.671

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, vago, c/ 2 suítes, 

living p/ 2 ambientes c/ 
sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 

lavanderia c/ AE, garagem 
p/ 2 carros, prédio c/ lazer - 

REF.: 15.889

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. 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

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

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

Excelente infraestrutura c/ 
estacionamento, teatro, sl. 

ginástica, lanchonete, restau-
rante, portaria 24 hs., c/ AU = 
34m² e garagem p/ 2 carros 

- REF.: 15.612

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
V. MORAES
R$ 450 MIL

Refomada, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, lavabo, copa 
cozinha c/ AE, quintal c/ 
churrasqueira, garagem

p/ 1 carro - REF.: 17.180

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
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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótima área útil de 70 m², 

vaga p/ 2 carros, c/ 2 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz. c/ AE, wc p/ 

empregada, ótimo local
da Rua D. Bernardo Nogueira - 

REF.: 16.869

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Prédio de 10 anos, ótimo aca-
bto, AU = 90 m², c/ 3 dorm. 

c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada gourmet envidraçada, 
coz. planej., lavand. c/ AE, 

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.550

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

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 

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

reforma ou construção - 
REF.: 15.067

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., constru-
ção 148 m², reformado, bom 

acabto., c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 2 amb., lavabo, 

cozinha c/ AE, dep. p/ em-
pregada, garagem p/ 2 carros 

REF.: 16.996

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

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

REF.: 16.815

TÉRREA
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
BQ. DA SAÚDE

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

living p/ 2 amb., sacada, 
lavabo, cozinha planej., dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 
lazer completo - REF.: 16.825

APTO
CHÁC. INGLESA

R$ 850 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 

AU = 104 m², c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
c/ AE, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros 
REF.: 17.153

SOBRADO
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

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

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Excelente AU = 302m²,
impecável, c/ 4 dorm. c/ AE, 3 
suítes, 1 máster c/ closet, living
p/ 2 amb. c/ sacada, sl. jantar,
sl. música, lavabo, copa, coz. 
planej., dep. p/ empreg., gar.
p/ 3 carros - REF.: 16.759 
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Rua Luis Goes, 1466 
Conjunto 04

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

ALPHA
ImóveIs

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 VILA MARIANA 
115 M²

3 dormitórios, sala 2 ambientes, reformado, 2 WC´s,
dependencia de empregada, lavanderia.

 R$ 670 mil - Condomínio Baixo

AP. METRÔ PARAÍSO
80 M² AU  

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

morar R$ 415 MIL

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

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$ 300 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

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
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Interdição atrasa e viaduto Dante Delmanto só 
fechará parcialmente ao tráfego dia 2, sábado

Era para ter começado 
no feriado de 25 de janeiro, 
mas até agora as obras de 
recuperação do pavimento e 
estrutura do viaduto Dante 
Delmanto, no Jabaquara. Mas, 
até agora, apenas a base do 
viaduto continua em obras, 
executadas pela Companhia 
do Metrô. As pistas sobre o 
viaduto continuam liberadas 
ao trânsito, apesar de faixas 
no local indicarem a interdição.

O Metrô informou que não 
foi feita a interdição viária pela 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego. Já a CET alega que 
o metrô, responsável pela 
obra, é que tem que contratar 
empresa para sinalizar as al-
ternativas viárias e que, como 
isso não havia sido implan-
tado, a interdição não pode 
ser concretizada no feriado, 
conforme previsto. 

A CET agora diz que a pre-

visão é de que a interdição 
efetivamente comece às 7h 
desse sábado, 2 de fevereiro.

O viaduto Dante Delmanto 
fica entre as estações São 
Judas e Conceição e os trens 
do metro passam sob suas 
pistas, acima da Avenida 
Afonso D’Escragnole Taunay 
– continuação da Avenida dos 
Bandeirantes.

A obra acontece em uma 
época em que estão sendo 
levantadas dúvidas sobre a 
manutenção e segurança de 
viadutos e pontes na cidade 
de São Paulo: um viaduto 
na Marginal Pinheiros está 
interditado desde novembro 
e, também na semana pas-
sada, ponte que dá acesso à 
Rodovia Presidente Dutra, na 
Marginal Tietê, também foi 
interditada.

De acordo com o metrô, 
a estrutura, que passa sobre 

a sobre a Avenida dos Ban-
deirantes terá substituição 
integral da pista de rolamento 
e passarelas laterais de pe-
destre, reforço de estruturas 
com fi bra de carbono, além de 
serviços de impermeabiliza-
ção e tratamento do concreto 
aparente. As obras terão du-
ração de aproximadamente 
sete meses.

Alterações viárias
* Em razão das característi-

cas impostas pelo método de 
realização da obra, o Viaduto 
Dante Delmanto terá ocupa-
ção de meia pista e será rebali-
zado, mantendo uma faixa por 
sentido para o trânsito geral. 
O trânsito de pedestres será 
mantido em todas as etapas 
da obra.

* No cruzamento da Ave-
nida Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira com a Avenida 
Pedro Severino Junior foi im-
plantado um conjunto sema-
fórico, de modo a organizar o 
fl uxo de veículos e pedestres 
no local. A Avenida Pedro Se-
verino Junior está com mão 
única de direção implantada 
entre a Rua Caviana e a Ave-
nida Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, nesse sentido.

* Foi proibido o estaciona-
mento de veículos na Avenida 
Engenheiro Armando de Arru-
da Pereira, entre a Rua Guata-

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

pará e o Viaduto Jabaquara.
Interdições
* Alça de acesso da Rua 

Brazópolis para o viaduto 
Dante Delmanto com destino 
ao bairro; os veículos poderão 
acessar a Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira 
seguindo em frente na Rua 
Brazópolis até a Avenida Ja-
baquara, entrar à esquerda no 
Viaduto Jabaquara, seguir em 
frente na Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira.

* Rua Arnoldo Baldoino 
Welter, junto ao Viaduto Dan-
te Delmanto; o os veículos 
com destino ao Centro deve-
rão seguir pela Avenida Dou-
tor Hugo Beolchi em direção 
à Rua Itatiaia, até a abertura 
de retorno; a partir daí pode-

rão acessar o Viaduto Dante 
Delmanto ou seguir pela rota 
alternativa descrita abaixo.

Alternativas
* Os veículos com destino 

ao Centro a partir da Rua Dou-
tor Hugo Beolchi, poderão 
entrar à esquerda na Avenida 
Pedro Severino Junior, à di-
reita na Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira, 
seguir em frente ao Viaduto 
Jabaquara e Avenida Jaba-
quara;

* Os veículos oriundos da 
Avenida Eng. Armando de 
Arruda Pereira, com destino 
ao Centro, antes da rua Guata-
pará, serão orientados a conti-
nuar à esquerda, e seguir em 
frente ao Viaduto Jabaquara 
e Avenida Jabaquara;

* No sentido Centro/Bair-
ro, os veículos que trafegam 
na Avenida Jabaquara, antes 
do cruzamento com a Avenida 
Fagundes Filho, serão orienta-
dos a continuarem à direta, na 
Avenida Jabaquara, seguir em 
frente ao Viaduto Jabaquara 
e na Avenida Engenheiro Ar-
mando de Arruda Pereira;

A engenharia de campo da 
CET vai acompanhar as inter-
dições e orientar motoristas 
e usuários, visando manter 
as condições de segurança e 
fl uidez do tráfego.

Em caso de dúvidas, fale 
com a CET – Ligue 1188. Aten-
de 24 horas por dia para  in-
formações sobre trânsito, 
ocorrências, remoções, recla-
mações e sugestões.

 Trânsito de pedestres será mantido em todas as etapas da obra




