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Alta do IPTU revolta contribuintes
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Até restaurantes já recorrem à 
criatividade para evitar geração
de resíduos no cotidiano

Vila Mariana ganha escola de 
gastronomia que tem inclusive 
cursos de confeitaria e bartender 
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Bloco Elástico traz Carnaval 
baiano à Vila Clementino

Luis Gama/Secom
A Prefeitura v inha 

anunciando que o rea-
juste do IPTU não passa-
va de 3,5%. No entanto, 
muitos contribuintes de-
monstraram, na compa-
ração com o carnê do 
ano passado, que os va-
lores foram reajustados 
em mais de 50%. A Pra-
ça de atendimento das 
subprefeituras passaram 
a receber reclamações 
diariamente.A Prefeitura 
acabou admitindo que 
cerca de 90 mil imóveis 
da capital tiveram au-
mentos significativos 
porque há três anos o 
valor venal dos imóveis 
foi atualizado no sistema. 
Daí, passou a ameaçar 
a cobrança do reajuste 
não efetuada no período, 
mas desistiu. P����� 6

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

98216-2837

O bloco Elástico vai 
abrir o Carnaval na Vila 
Mariana nesse sábado, dia 
23, desfi lando pelas ruas 
Luís Góis, Altino Arantes, 
Napoleão de Barros. Em 
um trio elétrico,  músicas 
dos novos baianos ga-

nham destaque ao lado 
de marchinhas tradicio-
nais para recriar o clima 
do Carnaval de rua saudá-
vel da juventude. Confi ra 
essas e outras agendas 
na . P����� 3 � �� ���� 
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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



M E I O A M B I E N T E

VOCÊ SABIA?

Descarte correto é essencial para futuras gerações

Restaurantes investem em criatividade 
e tecnologia para eliminar resíduos 

Sempre que se fala em mu-
dar o futuro, preservar o pla-
neta, outra ação vem sempre 
à mente: educar. É preciso 
mudar atitudes da população 
por meio de ações de cons-
cientização ambiental.

Não há espaço para tantos 
resíduos no planeta. Para onde 
vai todo o lixo produzido pe-
los 12 milhões de pessoas que 
vivem na maior metrópole do 
pais todos os dias? A cidade 
de São Paulo já não tem áreas 
disponíveis para criar novos 
aterros. Qual é a melhor ati-
tude para fazer com que os 
aterros atuais tenham suas vi-
das prolongadas e a cidade não 
precise pagar para “exportar” 
lixo, no futuro?

Só mesmo reduzindo a 
quantidade enviada diaria-
mente, que chega a 12 mil to-
neladas. Estima-se que quase 
40% desse total poderia ser 
reciclado - ou seja, além de 
não ocupar espaço nos ater-
ros, ainda evitaria a extração 
de matéria prima da natureza.

E outra medida importante 
é evitar a produção desses 
resíduos.  Muita gente está 
percebendo que a mudança 
vem de dentro.

Educar para 
reduzir

Crianças representam ale-
gria na cada das famílias, mas 
também podem trazer muita 
bagunça ou muito acúmulo de 
objetos, brinquedos, materiais 
escolares, livros. 

Não foi diferente na casa de 
Sonia Neves, educadora. “Meu 
filho Enzo tem nove anos e, 
como com toda criança, é 

preciso ficar em cima para 
garantir a arrumação”, admite 
a moradora da  Vila Mascote, 
no Jabaquara. 

Mas, Sonia conta que logo 
percebeu que seria fundamen-
tal educá-lo para uma nova 
postura diante da vida urbana. 
“Moramos em apartamento, 
o espaço é pequeno e apren-
demos juntos a controlar os 
impulsos do consumo”, relata. 

Para ela, o primeiro passo 
para ensinar a importância 
de conter excessos e preservar 
a natureza está na coleta se-
letiva. “Enzo me ajuda! Sabe 
que não pode descartar tudo 
no mesmo lugar. Tenho uma 
lixeira específica, limpo o ma-
terial e meu filho sempre desce 
o lixo comigo no condomínio”, 
conta.

A Vila Mascote, como todo 
o Jabaquara, é atendida pela 
coleta seletiva domiciliar. O 
serviço é prestado pela Ecour-
bis Ambiental, concessionária 
que faz tanto a coleta regular 
quanto a seletiva nas zonas Sul 
e Leste da capital. Para saber 
a data e o horário em que os 
serviços são prestados em cada 
rua dessas regiões, basta entrar 
no site: https://www.ecourbis.
com.br/coleta/index.htmle 
inserir o CEP ou endereço a 
ser consultado.

Coleta seletiva tem 
função social

“Gosto de conversar com 
ele sobre o planeta e a sepa-
ração do material reciclável 
é um ótimo momento para 
isso. Enzo  sabe que pessoas 
vivem da coleta e reciclagem 
de materiais, como sabe da 

importância para o planeta.
Para a educadora, crianças 

que aprendem desde cedo 
sobre a importância de dar 
continuidade ao uso de ma-
teriais como plásticos, metais, 
papéis e vidros sabem também 
valorizar o consumo. 

“Outra ação fundamental 
em casa é manter tudo or-
ganizado. Temos caixas or-
ganizadoras para separar os 
brinquedos: a caixa dos heróis, 
das bolas, dos carros”, descre-
ve. A organização permite que 
a criança valorize mais cada 
brinquedo, saiba revezar na 
hora de brincar e mantém a 
durabilidade. No momento 
em que um brinquedo quebra, 
transforma-se em material 
reciclável. 

“Quero realizar seus so-
nhos, mas procuro educa-lo 
para curtir bastante o que 
conquista. Então, ele aproveita 
seus brinquedos por muito 
tempo. Nunca aconteceu em 
casa de brincar por um dia e 
descartar”, garante. Os brin-
quedos que perdem o interesse 
por conta da faixa etária, mas 
ainda estão em boas condições 
de uso, vão para a doação. “Ele 
mesmo separa e vai comigo 
entregar os brinquedos em 
entidades beneficentes”, conta 
a educadora, garantindo que 
todo esse processo faz com 
que a criança valorize seus 
objetos, preserve a natureza e 
ainda mantenha-se solidária e 
socialmente atuante.

Valorizar mais a
experiência 

Até nos pequenos deta-
lhes, Enzo valoriza mais a 

atitude do que o consumo. É 
o que acontece, por exemplo, 
quando quer homenagear 
amigos, familiares, profes-
sores.  “Ele próprio dese-
nha cartões de felicitações”, 
exemplifica Sonia.

Ela acredita que é essencial 
valorizar a experiência, mais 
do que a compra de objetos 
e coisas. “No quarto dele, fi-
zemos uma parede com de-
senhos de sua autoria. Aliás, 
fomos nós quem pintamos a 
parede... Ele se sente valori-
zado e reconhecido por seu 
capricho”. 

A educadora ainda gosta 
de deixar claro o conceito de 
recompensa pelas atitudes 
corretas. “Ele não ganha coi-
sas por ter agido da maneira 
correta. O papo aqui é que 
a ajuda deixa a casa gostosa 
e agradável para nós. Quan-
to mais a gente cuida, mais 
agradável fica e mais econo-
mizamos”. 

Gerar lixo tem custo 
social e ambiental

Nessa lógica, a geração de 
lixo é incluída na responsabi-
lidade mútua. “Tem que ajudar 
porque nós dois produzimos o 
lixo”, diz. 

Muita gente nem acredita, 
mas Enzo usa os mesmos ca-
dernos desde 2017! Encapados 
e bem cuidados, os cadernos 
ainda têm folhas brancas em 
excesso de um ano para outro 
e Sonia achou um absurdo 
trocar com tanto espaço dis-
ponível para uso.

“Consumo aqui é super 
consciente! E o descarte tam-
bém!”, conclui a educadora. 

Em vários países do mun-
do, há várias iniciativas en-
volvendo redução na geração 
de resíduos. E no Brasil co-
meçam a surgir também al-
gumas boas notícias na mes-
ma linha. 

Em Florianópolis, no ano 
passado, o Restaurante Ori-
gem ganhou o primeiro selo 
“Lixo Zero” do país.  A certi-
ficação é feita pelo Instituto 
Lixo Zero Brasil, a única orga-
nização no Brasil autorizada 
pela Zero Waste International 
Alliance (ZWIA) a reconhe-
cer e certificar processos de 
implementação das práticas 
do conceito Lixo Zero. 

Para conseguir o selo, vá-
rias ações foram tomadas 
para eliminar desperdício, 
transformar os restos alimen-
tares em adubo e consumir o 
mínimo possível de embala-

gens. No entanto, o restau-
rante foi além e passou a cor-
tar o uso de plástico: canudos 
de metal substituem os tradi-
cionais, silicone reutilizável 
tampa e recobre alimentos na 
geladeira e na cozinha. 

A louça é lavada usando 
sobras de redes de pesca em 
vez de esponjas - que são 
feitas de material de difícil 
reciclagem e duram pou-
co. Os talheres são feitos de 
bagaço de cana de açúcar.

Um dos principais desafios 
da casa foi resolver a entrega 
de alimentos. No “delivery”, 
é comum o uso de sacos 
descartáveis, embalagens de 
isopor, talheres de plástico 
que acabam no lixo.  Mas, o 
restaurante de Florianópolis 
adotou potes de vidro reapro-
veitáveis que, se devolvidos 
pelo cliente, garantem estor-

no do valor pago por eles. 
O resultado foi reduzir a 

9% o total de resíduos produ-
zidos. E, mesmo com o selo, 
a casa continua a pesquisar e 
ampliar a busca por alterna-
tivas criativas a descartáveis.

Na capital paulista, o res-
taurante Corrutela vai na 
mesma linha: compra ingre-
dientes a granel, para evitar a 
geração de resíduos, armaze-
na a gordura e óleo de fritura 
para trocar por produtos de 
limpeza e armazena tempe-
ros em potes de vidro reuti-
lizáveis. 

A filosofia do resíduos 
zero também atinge os clien-
tes: a casa oferece gratuita-
mente água com ou sem gás 
de um equipamento próprio. 
A bebida é oferecida em gar-
rafas de vidro provenientes 
de uma cooperativa de re-

ciclagem, evitando o uso de 
garrafinhas pet descartáveis.

Uma composteira indus-
trial transforma talos e so-
bras em adubo, mas até mes-
mo esse tipo de resíduo a casa 
evita gerar, transformando-
-os em picles e outras receitas.

Os clientes também são 
estimulados a consumir ali-
mentos naturais e a maioria 
dos ingredientes vem de  pro-
dutores locais para garantir o 
fomento à economia local. 

Dados do Sindicato de Ba-
res e Restaurantes de São Pau-
lo apontam que há 1,5 milhão 
de empresas nesse ramo, que 
produzem em média 150 mil 
toneladas de lixo por ano. Só 
em São Paulo e em 31 muni-
cípios da região metropoli-
tana são 12.500 restaurantes, 
15 mil bares, 3.200 padarias e 
1.200 pizzarias. 

SONIA EDUCA O FILHO 
ENZO EM DIVERSOS 
PEQUENOS DETALHES 
DO COTIDIANO PARA 
EVITAR GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS

Participe, discuta, reflita. 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 
final de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação final 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.

SUCOS SÃO SERVIDOS 
EM POTES DE VIDRO 
REAPROVEITADOS, 
EM RESTAURANTE 
CERTIFICADO COMO 
“LIXO ZERO”
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•LAZER E CULTURA

Região tem programação diversifi cada para curtir o pré-Carnaval
O sábado de pré-Carnaval 

(23/02) está com programação 
intensa na região. Tem bloco, tem 
show com música dos Beatles 
para crianças, tem atividades 
de lazer, oficinas criativas...

Carnaval Baiano
No sábado, 23, a folia acon-

tece na região da Rua Luís 
Góis, Altino Arantes, Napoleão 
de Barros. O Bloco Elástico 
promete trazer o Carnaval 
baiano, com trio elétrico e 
tudo, para o bairro!  O reper-
tório vai de Novos Baianos a 
Timbalada, de Caetano Veloso 
a Luiz Caldas, de Ivete Sangalo 
a Olodum, passando por Danie-

la, Gil, Brown, Banda Eva, Ara-
ketu e muitos outros nomes 
da música baiana e também da 
música regional, como Alceu 
Valença, Dominguinhos e Luiz 
Gonzaga. Além disso, o bloco 
ainda traz o sucesso das mar-
chinhas e dos sambas-enredo.

A Concentração acontece 
a partir das 13h, na frente do 
Seu Góis (Rua Luís Góis, 1566) 
e a saída do Bloco será às 15h.

Máscaras e pífanos
Outra alternativa bem legal 

é participar das oficinas de 
confecção de Máscaras de Car-
naval em gesso e Pífanos no 
Sesc Ipiranga  (Rua Bom Pas-

tor, 822 - telefone 3340-2000.)
Na ofi cina de máscaras, que 

acontece sábado, 23, entre 14h 
e 17h, serão confeccionadas 
máscaras a partir de um mol-
de de gesso do rosto de cada 
participante. Depois, é feito 
o empapelamento e a carac-
terização das máscaras. Cada 
participante é livre para criar 
de acordo com seu universo 
pessoal. Ao longo do curso 
será abordada a origem da 
máscara e conheceremos dife-
rentes máscaras de diferentes 
culturas ao redor do mundo. 

A ofi cina de Pífanos mos-
trará todas as etapas da cons-

trução do pífano de bambu e 
cada participante criará seu 
próprio instrumento, que de-
pois poderá ser usado na folia 
que acontece para famílias dia 
4 de março, no quintal, a par-
tir das 14h. A ofi cina também 
abordará aspectos do universo 
cultural do instrumento. Have-
rá ainda iniciação musical ao 
toque do pífano, com uma prá-
tica em conjunto com músicas 
tradicionais da cultura popular 
brasileira.

Domingo com Beatles
O Plaza Sul Shopping pre-

parou um dia de muita di-
versão para aquecer seus 

visitantes para o Carnaval! 
No domingo, 24 de fevereiro, 
acontece a sergunda edição 
do Plaza Cultural, iniciativa 
que promove apresentações 
musicais gratuitas para serem 
desfrutadas por toda a família. 
Desta vez, a festa será coman-
dada pela banda The Beatles 
Memory, reconhecida como 
referência neste estilo há mais 
de duas décadas.

O grupo apresentará o 
show Beatles for Kids, com 
canções como Help, Yellow 
Submarine e Hey Jude, acom-
panhadas de instrumentos de 
brinquedo e muita interação. 

O show acontecerá no Parque 
do Plaza, no piso P2, a partir 
das 14h.

Mas o aquecimento para o 
espetáculo começa antes, às 
9h, com muitas brincadeiras e 
atividades no Terraço do Plaza. 
Crianças e adultos estarão jun-
tos para empinar pipas, andar 
de bicicleta e jogar futebol, 
vôlei, basquete ou queimada. 
Quem quiser também pode se 
aventurar na corrida de sacos e 
nas brincadeiras de pega-ban-
deira, corda, amarelinha, arco 
e fl echa e acertar o alvo.

O Plaza Sul fica na Praça 
Leonor Kauppa, s/n. 
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R. Vergueiro, 1900 - V.  Mariana-F: 2774-2549
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CHEF?
QUER SER UM  

INSTITUTO GASTRONÔMICO DAS AMÉRICAS
VENHA PARA O

14 DE MARÇO

O antigo endereço onde 
foi o Vegan Park recebe a Feira 
Vegana Vegnice nos dias 23 e 24 
de fevereiro das 12h as 20h. O 
evento terá participação de ex-
positores selecionados não só 
com gastronomia, mas também 
artes e produtos exclusivos. 

Entre os destaques gastro-
nômicos - todos veganos, é 
claro - tem o estande do Dom 
Vegano, com seu Not Dog Clás-
sico: salsicha vegetal, molho de 
tomate, purê de batata, vina-
grete, bacon vegetal e batata 
palha! O food cart retrô The 
Boinas estará lá também! Espe-
cializada em Churros no Brasil, 
a marca traz aquele gostinho 
de infância em sabores diver-
sos e cores cósmicas! E haverá 
lançamento do The Boinatella, 
a nova cobertura de chocolate 
com avelã! Outro destaque 
para os barris cheios de Cerve-
ja Madalena nos tradicionais 
estilos, IPA, Weiss, Lager, Bohe-
mian Pilsner e outros no melhor 
sabor do lúpulo!

É programa que une diver-
são, sabores e consciência am-
biental em um só endereço. 

Haverá ainda  música ao 
vivo, tenda colaborativa exclu-
siva para trocas de produtos 
veganos entre visitantes e ex-
positores, acessibilidade, local 
petfriendly.

Conf i rme presença no 
l i n k  d o  e v e n t o :  h t t p s : / /
www.facebook.com/events/
225907838316215/?ti=cl Local: 
Antigo endereço do Vegan Park 
- Atualmente Espaço Buena 
Onda: Av. Conselheiro Rodri-
gues Alves, 83, Vila Mariana 
- Em frente ao metrô Ana Rosa.

•GASTRONOMIA

IGA oferece cursos para quem 
quer investir na alta gastronomia

ções necessárias para 
que não se produza 
uma contaminação cru-
zada, a utilizar as tem-
peraturas adequadas 
para cada alimento e 
as normativas próprias 
de cada país. “São li-
ções essenciais para 
trabalhar com profi ssionalismo 
e alcançar a excelência”, avalia 
Airton Antonio, sócio-proprietá-
rio da unidade do IGA.

Ele afirma que o IGA ofe-
rece a oportunidade para o 
aluno se tornar um cozinheiro 
profi ssional e ao mesmo tempo 
aprender o valor de ser um bom 
líder na cozinha. “É um elemen-
to fundamental que faz de sua 
equipe um todo que produz 
não apenas pratos, mas expe-
riências gastronômicas”, diz.

No curso, haverá também 
ensinamentos sobre os tem-
pos de cozimento, as corretas 

combinações de sabores, 
o conteúdo calórico dos 
alimentos etc. “São coisas 
que parecem simples, mas 
somente são aprendidas 
com constante estudo e 
prática”, diz Eduardo Gomes 
Antunes, também sócio da 
unidade.

Vale destacar que cozinhar 
vai além das técnicas. “Quem 
opta por essa profi ssão precisa 
compreender que a magia está 
presente na cozinha e a paixão 
pela culinária é o principal in-
grediente de qualquer receita”, 
avalia Eduardo. “Cada sabor e 
aroma podem ser únicos e que 
a alquimia da gastronomia pode 
uni-los em um prato requintado 
capaz de provocar emoções nos 
convidados. Um excelente chef é 
apaixonado pela comida e cons-
tantemente instigado pela von-
tade de inovar e criar”, conclui.

Paralelamente, o IGA pro-
porciona aulas que apresentam 
diversidade nos  ingredientes, 
técnicas e os  vários estilos de 
culinária que existem no mundo.

O IGA fi ca na Rua Vergueiro, 
1900 - Vila Mariana. Novas tur-
mas se iniciam em março. Infor-
mações: 2774-2549; 99429-0553  
ou site http://igabrasil.com.

Há quem diga que “culi-
nária está na moda”. Outros 
apostam que o momento é de 
resgate de receitas familiares, 
momentos felizes ao redor da 
mesa e do fogão. O fato é que 
saber cozinhar é essencial e 
profi ssionalizar-se em gastro-
nomia ou empreender no ramo 
são fortes opções de negócios 
na atualidade. 

Sinal dessa tendência é a 
abertura de novas unidades do 
IGA - Instituto Gastronômico 
das Américas: uma delas na 
zona sul paulistana, perto da 
estação Ana Rosa do Metrô. 

O Instituto oferece tanto 
alternativas para quem quer 
aprender a cozinhar - há cursos 
rápidos e até gastronomia para 
crianças - quanto para aqueles 
que pretendem investir profi s-
sionalmente; seja como chef, 
seja como proprietário de um 
restaurante. 

Há ainda cursos para con-
feiteiro ou bartender, áreas 
correlatas que igualmente não 
param de ganhar destaque. 

Os estudantes vão apren-
der a realizar um plano de ne-
gócios, a realizar cálculo de 
valores de pratos e serviços, 
a organizar eventos. Conheci-
mentos em segurança e higiene 
dos alimentos também fazem 
parte dos ensinamentos. 

Na matéria Segurança e Hi-
giene de Alimentos ensina-se, 
por exemplo, a tomar as precau-

Vila Mariana 
terá evento 
vegano nesse 
fi m de semana

♪♫
R. Luis Góis, 1566 

Tel.: 5072-3266

Festival do Espetinho!!!

CAIPIRINHA EM DOBRO, 
DE SEGUNDA A QUINTA

ESPETINHOS

R$ 5,00
(TODOS OS SABORES, 

DE 2a A 5a)

E mais: 

NESSE SÁBADO, 23,
CONCENTRAÇÃO 
A PARTIR DAS 13H PARA 
O DESFILE DO BLOCO 
ELÁSTICO! FOLIA
 DAS 13H ÀS 20H 



22 DE FEVEREIRO DE 2019 PÁG. 05

•SAÚDE

Cora Residencial Senior promove 
qualidade de vida por meio de 
novas experiências para os idosos

rantem a melhor mobilidade 
e segurança, a instituição ofe-
rece atividades diárias que es-
timulam a amizade e o desen-
volvimento físico e cognitivo, 
sempre acompanhadas por 
uma equipe multidisciplinar 
com geriatra, fisioterapeuta 
nutricionista e outros pro-
fissionais especializados no 
cuidado ao idoso.

Uma das unidades Cora 
Residencial Senior fica na 
Rua Demóstenes 748 - Campo 
Belo. Telefone: 2500-0800. 

Para muitas famílias nem 
sempre é possível manter em 
casa os cuidados e o convívio 
social que os idosos neces-
sitam. 

Por isso, tem sido cada 
vez mais frequente a decisão 
por um residencial para ido-
sos, como a Cora Residencial 
Senior, que oferece diversas 
atividades que promovem 
novas experiências: eventos 
gastronômicos, aulas de te-
atro, cinema, apresentações 
musicais e bailes temáticos, 
por exemplo. 

O trabalho multidisciplinar 
desenvolvido nesses locais 
promove o envelhecimento 
assistido e planejado com 
melhor qualidade de vida.

“Evitar o isolamento so-
cial é tão importante para a 
saúde quanto a prática de 
atividades físicas e a alimen-
tação balanceada. A solidão 
diminui as defesas contra as 
doenças emocionais, como 
a depressão, que são fatores 
de risco. Um ambiente que 
possibilita a troca de experi-
ências e a criação de vínculos 
entre as pessoas é essencial 
também para o bem-estar e 
a saúde do idoso”, afirma o 
médico Jarbas José Salto Jr., 
diretor de operações da Cora 
Residencial Senior com seis 
unidades em São Paulo.

A socialização é justamen-
te um dos principais pilares 
do residencial, idealizado e 
construído especialmente 
para que os idosos possam 
viver, passar uma temporada 
ou apenas um dia. 

Além de espaços que ga-

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. Anupam Negócios Imobiliários – Rua Groelândia, 405 – Jardim América – São Paulo/SP – Tel.: (11) 4210-0241 – CRECI: 29.008-J. Ibirajá Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.  

Rua Leofgreen, 1.057 – 6° andar – São Paulo/SP – (11) 5591-6000. Fonte Google Maps.

RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO
VISITE O ESTANDE

TODAS AS POSSIBILIDADES CABEM AQUI.

INFRAESTRUTURASEGURANÇACASADOSOLTEIROINVESTIRMORARCICLOFAIXAFÁCIL ACESSOMOBILIDADE

A 300 M 
DO METRÔ
tel: 11 3181.7538
tangramconceicao.com.br

REALIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO E 
FUTURA INTERMEDIAÇÃOFUTURA INTERMEDIAÇÃO

RESIDENCIAL    MALL INTEGRADO

BREVE 
LANÇAMENTO

Pensado em todos os detalhes.

salão de festas gourmet     fi tness     salão de jogos     brinquedoteca
piscina adulto e infantil     pet place e pet shower     quadra recreativa

playground     churrasqueira     bicicletário

35 A
83 M2
1 A 3 DORMS.

LAZER COMPLETO

Perspectiva ilustrada da fachada. Imagem preliminar sujeita a alteração.

Saúde e Estética
Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

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?

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

Pacientes que necessitem e 
queiram fazer nos cursos, 
com profi ssionais 
experientes, 
implantes
dentários de 
alta qualidade

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3341-0304

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

Instalações de primeira linha, programação cultural
e de lazer, alimentação balanceada e cuidados 

com a saúde são diferenciais da Cora Residencial Senior
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•URBANISMO

Contribuintes reclamam de abuso 
no aumento do IPTU em 2019

•POLÍTICA

Faria de Sá quer garantir melhor 
zeladoria para o Jabaquara

Kaique Silva/SPJAÉ preciso pulso e poder de 
negociação. Arnaldo Faria de 
Sá acredita que com atitude à 
frente da Subprefeitura do Ja-
baquara vai conseguir deixar o 
bairro mais limpo, organizado, 
fl orido e bonito. “Em apenas 
quatro dias já eliminamos coi-
sas paradas na burocracia, eli-
minamos pedidos pendentes 
do Conseg, tomamos medidas 
para reorganizar o comércio 
ambulante e os moradores 
de rua”, faz questão de frisar. 

Ainda chamado de deputa-
do por Beto Mendes, chefe de 
gabinete por ele escolhido, o 
novo subprefeito do Jabaqua-
ra quer o tempo todo ressaltar 
que a equipe de funcionários 
da Subprefeitura é competen-
te e poderá fazer a diferença 
nos próximos dois anos. 

Nesses primeiros dias à 
frente da Subprefeitura, mo-
radores de rua já deixaram 
praças e calçadas da Avenida 
Engenheiro George Corbisier.  
O que aconteceu com eles? 
Foram encaminhados para al-
bergues, garante Faria de Sá, e 
alertados de que não poderão 
mais se fi xar com barracas e 
moradias improvisadas.  

“Os moradores de rua 
não querem ir para albergues 
porque os horários são muito 
ruins, precisam acordar muito 
cedo. Mas vamos negociar 
isso”, avalia. 

E não para por aí: ele diz 
que nos próximos dias haverá 
ações semelhantes junto às 
estações de metrô Jabaquara 
e Conceição. Sob os pontos de 
ônibus, muitos homens em 
situação de rua se abrigam  
para dormir. “Não vão fi car 
mais lá.  Tem vaga sobrando 
nos albergues”, diz, taxativo.

Na busca por um bairro 
mais limpo e organizado, 
FAria de Sá já se empenhou 
em outra iniciativa ousada. 
Organizou uma operação para 
retirar os usuários de crack 
que se acumulam sob os via-
dutos Arapuã e Jabaquara e 
nas praças próximas. Além da 
Guarda Civil Metropolitana, o 
subprefeito contou com atua-
ção conjunta do GOE - Grupo 
de Operações Especiais da 
Polícia Civil. 

Outras ações similares 

já foram feitas no passado, 
mas os usuários voltaram a 
se aglomerar no local. “Mas 
agora vai ser diferente. Será 
constante”, garante.

O próximo passo será a 
reorganização do comércio 
ambulante. “Abusou do es-
paço ocupado ou não cuidou 
do próprio lixo, terá o TPU 
(Termo de Permissão de Uso) 
cassado)”, promete. 

Perguntado sobre como 
lidar com o fato de ser um sub-
prefeito famoso, por conta de 
seus 32 anos como deputado 
federal, e com as consequen-
tes críticas e defesas apaixo-
nadas à sua personalidade 
forte, Arnaldo minimiza. “Já 
estou acostumado. O fato é 
que as portas estão abertas 
aqui, aos críticos e aos apoia-
dores”. O deputado garante 
que estará presente à próxima 
reunião do Conseg Jabaquara, 
dia 18 de março, às 19h, na 
sede da Sociedade Amigos 
da Cidade Vargas (Praça 20 
de Setembro, 2). “Mas vou 
como sempre fui: como mo-
rador do bairro. É o Beto que 
vai representar a Prefeitura e 
dar retorno às demandas da 
comunidade”, fi naliza

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

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

Mostruário de semi-joias
em consignação.

FOLHEADOS A OURO E PRATA
ROVIC JOIAS

Só paga o que vender 
Comissão de até 50%

Aumente sua renda, 
revendendo direto da fábrica. 

Entregamos em domicílio.

FONES: 11 5583-2905
11 94745-7749 

SRS. APOSENTADOS  - INSS
• Pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição, idade e

invalidez; pensão por morte; auxílio-doença.
• Ação de Revisão de Benefícios Previdenciários 

• Reclamação  Trabalhista 
• Família (divórcio, inventário, pensão alimentícia, ...) 
• Ação Revisional FGTS * Mediação e/ou Conciliação.

e-mail: zitaminieriadvogada@outlook.com
(11) 99980-5945 ou (11) 5539-1665
Rua Cunha, 111, cj 63, Vila Mariana

( próximo ao metrô Santa Cruz)

Dra. ZITA MINIERI - 
especialista em direito 

previdenciário, direito cível 
e mediação e conciliação.

PRECISA-SE  
AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO 

Homem, acima de 30 anos, 
empresa de envase de sachês 

na Vila Mariana. Chance de 
efetivação para operador de 

máquina. 100/dia. 
Tratar com Roberta: 
9.4300.0240 / Vivo

GANHE 30 REAIS
POR HORA

Fones: 2275-7304
96313-8187

Trabalhe nas horas
vagas, vendendo
sucos liofilizados.

Metrô Praça da Árvore

ABANDONO DE EMPREGO
Solicito o comparecimento da Sra. 
Olga Elizabeth Calonga Amarilla, RNE 
V870844-9 (República Federativa do 
Brasil) validade 06/12/2014, CTPS 
025911 série 00347,  em seu local de 
trabalho, Av. Dr. Altino Arantes, 545  Vl. 
Clementino no prazo de 3 dias corridos. 
O seu não comparecimento ficará 
caracterizado o Abando de Emprego, 
conforme o Artigo 482 letra I da CLT.

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e 
entendidas, a Vós peço pelo amor de Deus 
atendei o meu pedido. Minhas 13 Almas  Ben-
ditas, sabidas e entendidas, a Vós peço pelo 
sangue que Jesus derramou o meu pedido. 
Pelas gotas de suor que do seu sagrado cor-
po, atendei o meu pedido. Meu senhor Jesus 
Cristo, que a Vossa proteção me Cubra, com o 
vossos braços me guarde no Vosso Coração e 
me proteja com os Vossos Olhos. Oh! Jesus de 
Bondade. Vós sois meu advogado na vida e na 
morte, atendei os meus pedidos e livrai-me dos 
males e dai-me sorte na vida. Segui os meus 
inimigos, que os olhos do mal não me vejam, 
cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 
13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, se 
me fi zerem alcançar estas graças (pedem-se 
as graças), fi carei devoto de vós, mandarei 
publicar esta oração, mandando também rezar 
uma missa. Rezam-se 13 Pai Nosso e 13 Ave 
Marias.   S.S.G.

ORAÇÃO DE SÃO COSME
E SÃO DAMIÃO

Oh! São Cosme e Damião, vós 
que destes a vida pelos neces-
sitados e desamparados, vós que 
didicastes toda vida ao bem. Vale-
-me neste instante de provação, eu 
vos imploro. Ajudem-me a conseguir 
esta graça, em nome do Pai, do 
Filho e do Espirito Santo. Rezar com 
fé a oração, 3 Pai-Nossos, 3 Ave-
-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia 
mandar publicar e dar um presente 
a uma criança carente. Com fé será 
atendido. E.T.Y.

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

Beto Mendes e Arnaldo Faria de Sá, na Subprefeitura Jabaquara

Ao iniciar a distribuição dos 
carnês de IPTU desse ano, a 
Prefeitura anunciou: o reajus-
te seria de 3,5% em relação ao 
ano passado, percentual me-
nor que a infl ação do período. 
Entretanto, muitos contribuin-
tes começaram a reclamar 
que o aumento superava, na 
verdade, os 50%! 

A internet passou a regis-
trar uma enxurrada de recla-
mações, várias associações de 
moradores entraram na luta 
contra o aumento abusivo e 
assim surgiu o Movimento 
IPTU Justo, que promoveu 
protestos e passou a cobrar 
explicações. 

Finalmente, a Prefeitura 
passou a admitir que uma par-
te dos contribuintes recebeu 
carnês com valores bem supe-
riores aos dos anos anteriores. 
Seriam 2,5% do total de imóveis 
na capital que, na verdade, 
haviam perdido o desconto por 
valor venal – isso ocorre quan-
do o valor do imóvel supera os 
R$ 320 mil. Desta forma, estes 
moradores passaram a pagar 
o IPTU calculado com base na 
mesma alíquota dos outros 
contribuintes, o que explicaria 
o aumento superior aos 3,5% 
annciados. .

Além disso, a Secretaria da 
Fazenda alega que pode haver 

aumento acima da inflação 
para imóveis que passaram por 
alterações, como ampliação da 
área construída; e para imóveis 
que ainda sofrem os efeitos do 
reajuste da Planta Genérica de 
Valores em 2013: quando a PGV 
foi atualizada, a Lei nº 15.889/13 
determinou um limite máximo 
anual de reajuste do IPTU de 
10% para imóveis residenciais 
e 15% para os demais imóveis. 
Esses índices seriam aplicados 
até que o aumento integral 
fosse atingido.

No caso de um imóvel re-
sidencial que sofreria reajuste 
de 50% pela lei de 2013, por 
exemplo, o IPTU de 2015 em 
diante aumenta 10% ao ano, 
até atingir o valor defi nido na 
atualização da Planta Genérica 
de Valores. Caso esse valor 
ainda não tenha sido atingido 
em 2018, o reajuste em 2019 
poderá ser superior a 3,5%, 
fi cando limitado, contudo, ao 
teto de 10%.

Cobrança retroativa
A Prefeitura chegou a co-

gitar a cobrança da diferen-
ça não cobrada entre 2015 
e 2018 desses imóveis - ou 
seja, aqueles moradores que 
estavam reclamando talvez 

recebessem inclusive valores 
retroativos, referentes à não 
cobrança da diferença em 
anos anteriores. 

Mas, o prefeito Bruno Co-
vas anunciou na terça-feira, 19, 
que enviaria um projeto de lei 
à Câmara Municipal que prevê 
o perdão para a diferença de 
cobrança de IPTU dos imóveis 
que, em anos anteriores a 
2019, deveriam ter sido cobra-
dos. Reforçando, são aqueles 
que ultrapassaram as faixas 
de isenção (até R$ 160 mil) ou 
o desconto (R$ 160 mil a R$ 
320 mil), previstos em lei. O 
projeto de lei prevê ainda que, 
a partir de 2020, nenhum imó-
vel residencial sofrerá reajuste 
anual acima de 10%.

Em relação ao IPTU de 
2019, ainda de acordo com a 
lei, os valores foram checados 
e confirmados. Contudo, a 
Prefeitura sugere que todos 
os contribuintes que tenham 
o valor venal maior do que o 
valor de mercado solicitem 
uma revisão junto à Secreta-
ria Municipal de Finanças da 
PMSP. Também é possível 
enviar questionamentos pelo 
site:www.prefeitura.sp.gov.
br/falecomafazenda.

Beto Mendes e Arnaldo Faria de Sá, na Subprefeitura Jabaquara
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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
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
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.
à 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., construção 

90 m² - REF.: 16.804

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

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

p/ 2 carros - REF.: 16.578

SOBRADO
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

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

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
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 suítes, 

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

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

REF.: 15.889

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

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

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

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
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

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
BQ DA SAÚDE

R$ 298 MIL
Excelente oferta, abaixo da

avaliação, vago, c/ 2 dormitó-
rios c/ AE, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
c/ AE, lavanderia, wc p/ 

empregada, garagem p/ 1 carro
REF.: 16.671

SOBRADO
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
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$ 450 MIL
Reformado, ótima localização, 
c/ 2 dormitórios, ar condicio-

nado, wc social, living, cozinha 
c/ AE, lavanderia, quarto e wc 
p/ empregada, garagem p/ 1 

carro - REF.: 17.186

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

TÉRREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 610 MIL

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

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

sala, coz., wc - REF.: 17.064

SOBRADO COND. FECHADO 
JD. DA SAÚDE

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

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

carros - REF.: 16.075

SOBRADO
SAÚDE 

R$ 760 MIL
Ótimo acabto., Terreno 5 x 25 
mts., constr. aprox. 140 m², c/ 
3 dorm., suíte c/ ar cond., closet 
e sacada, living p/ 2 amb., copa, 
cozinha planejada, escritório c/ 
AE, sóton, quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.197

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 240 m², construção 

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

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

REF.: 17.139

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, liv. p/ 2 amb., la-
vabo, coz., dep. Emp., quintal c/ 
jardim, gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta apto. c/ 2 ou 3 dorm., 

1 ou 2 vagas, no S. Judas 
e imediações - REF. 17.156

SOBRADO
V. 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

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

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 910 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. FIRMIANO PINTO

R$ 960 MIL
A 650 mts. do Metrô Imigrantes, 
abaixo da avaliação, AC = 414 
m², c/ 3 dorm., suíte c/ closet, 
hidro, amplo linving (50m²), 
lavado, coz. c/ AE, sl. Festa, 
home theater, churrasq., canil, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.199

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

APTO
JD. CELESTE
R$ 230 MIL

Ótima localização da Av. dos 
Ourives, c/ 3 dormitórios c/ AE, 
wc social, sala p/ 2 ambientes 
c/ sacada, cozinha planejada, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
lazer - REF.: 17.202

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 370 MIL
Ótima localização, a 600 mts. 
do Metrô Alto do Ipiranga, c/ 2 
dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. c/ 

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

REF.: 17.208

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, 

cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, ótimo acbto, lazer 

completo - REF.: 16.626

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$ 419 MIL
Ótimo local, a 850 mts. do 
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2 
dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha 

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

REF.: 16.994

SOBRADO
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
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
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$ 650 MIL
Excelente localização do 
bairro, terreno 8 x 26 = 

208m², construção de 152m², 
vago, c/ 3 dorm., 2 wc social, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 

fundos c/ amplo salão, gar. p/ 
3 carros - REF.: 17.209

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
V. GUMERCINDO

R$ 730 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
americana planej., lavand. c/ wc 
p/ empreg., ótima área gourmet 
c/ churrasq. e forno pizza, gar.p/ 

2 carros - REF.: 16.746

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Seminovo, ótimo acabto., c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. 
c/ AE, lavanderia, gargem p/ 3 
carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 16.696

SOBRADO
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

Sala para 
conSultório 

psiquiátrico/ psicológico,
Vila Mariana.

Sobrado na Rua Capitão
Macedo, 519. Falar com Paiva

(11) 99991- 1368.

AlugA-Se SAlão
no 10 AndAR

Fones: 9 7122 4604
ou 9 8535- 8001

Rua Santa Cruz, 527com 
interfone, internet, dois 

banheiros, água e luz separada 
de 120m2. Esquina /Lopes da 
Almeida. Al.: R$ 4000,00 reais  
com IPTU.Estuda-se proposta.

SobRAdo
jd. AeRoPoRto 

AbAixo do vAloR 

Fones: 5533-0618
99935-4809

2 dorms. c/ arms, banh, sala 
ampla, cozinha c/ arms, 

lavanderia, quintal grande c/ 
churrasqueira, 1 vaga, 160m2. 

Toda reformada. Só R$ 450 mil

ASSoCiAÇão bRASileiRA de PodÓlogoS – AbP

editAl de ConvoCAÇão

Convocamos os Srs. (as) associados (as) 

a comparecerem no dia 03/04/2019  quarta 

feira em nossa sede social na Av. Prestes 

Maia, 241 – 21º andar – conj. 2111,

São Paulo, onde realizará a Assembléia 

Geral Extraordinária para reforma e 

alteração no estatuto, com o início a 

primeira convocação às 19h e em segunda 

convocação às 19h30min com

qualquer número de associados.     

Podóloga Lilia Cordeiro do Nascimento     

pÇa. ÁrVorE 
junto Ao MetRÔ

Apto. térreo (espaçoso), 

ampla sala, WC e lavabo, 

coz. planejada, quintal.

Cond. baixo. R$ 550 mil.

F: 99506-7615
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“SEDE PRÓPRIA”

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

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

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

oportunidade!  REF.:01-2975

lIndO APtO  R$ 348 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$ 550 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

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

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

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

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

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 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

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  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

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

OPORtUnIdAdE cASA 
téRREA mEtRô 

JABAqUARA R$ 320 mIl
Ótima localização, excelente 
para investimento com 2 dor-
ms, sala, coz, área de serviço, 
quintal e vaga de garagem, p/ 

reforma. REF.: 01-3741
ExcElEntE cASA 

téRREA PROx. mEtRô 
R$ 1.150 mIl

V. Guarani, p/ res. ou comercio, 
3 suítes,lavabo, 2 amplas salas, 
cozinha, dep. emp, depósito,, 
gar. cob. p/ 5 auto,qtal e entr. lat. 
Rua tranquila.  REF.: 01-3744

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  mEtRô 
JABAqUARA cIdAdE 

VARGAS R$ 1.200 mIl
3 dorms, suíte, sala 2 ambs lav, 
coz. c/ arms, estúdio musical 
com wc, saída para duas ruas, 
3 vagas de gar. e port. aut. 
Oportunidade. REF.: 11-3731

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

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 – 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

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

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

joRnAl São PAulo

ZonA Sul 5072-2020
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Somos um Centro de Pós-
-Graduação de Dentistas 
com experiência na área de 
implantes Dentários, que 
tem por finalidade ajudar a 
população de nossa cidade 
e localiza-se na Vila Mariana 
(a três quadras do metrô 
Santa Cruz). 

Oferecemos a todos im-
plantes de alto nível e última 
geração. 

Com experiência de mui-
tos anos oferecendo servi-
ços à comunidade, damos 
a todos a oportunidade de 
repor dentes perdidos, ou 
substituir pontes móveis, 
dentaduras ou próteses mal 
adaptadas por dentes fixos, 
ou dentaduras abotoadas.

Os dentes são importan-

tes para a mastigação, fala 
e estética facial. Sua perda 
pode acarretar dificuldades 
físicas e até psicológicas e 
sociais.

Na primeira fase , recoloca-
mos a sua raiz que foi perdida, 
através deste implante, que 
ficará em sua boca por aproxi-
madamente 3 a 4 meses, para 
daí iniciarmos a segunda fase 
que é a colocação das coroas 
ou próteses presas nestes 
implantes.

A colocação dos implan-
tes é através de pequenas 
cirurgias, simples, sem dor, 
de modo que ninguèm dei-
xará de realizar seus afazeres 
no dia seguinte à colocação, 
nem ficará sem seus dentes 
provisórios.

O implante é uma 
raiz artificial que, de-
pois de grudado ao 

osso, recebe uma 
nova coroa artificial 

e temos, assim, um 
novo dente.

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

Marque uMa avaliação!!!
Todos os interessados devem entrar 

em contato pelos Telefones: 
3277-2706 ou 3341-0304 (h.c)  

c/ rose ou Marcia, para marcarem avaliação

iMPlanTes DenTÁrios
eM curso De PÓs-GraDução

•ACONTECE

Unifesp busca 
pessoas com dores 
na face, coluna e 
pescoço

A Disciplina de Reumatolo-
gia da Escola Paulista de Medi-
cina (EPM/Unifesp) – Campus 
São Paulo recruta voluntários, 
com idade entre 18 e 65 anos, 
que possuem dores na face 
e no pescoço ou coluna cer-
vical por, pelo menos, três 
meses. Os candidatos não 
podem apresentar histórico 
de doença reumática e/ou 
neuromuscular, como tam-
bém não podem ser usuários 
de aparelho ortodôntico. É im-
portante que os interessados 
tenham disponibilidade para 
comparecer ao serviço para 
quatro consultas. Os selecio-
nados passarão por avaliação 
médica e odontológica. As ins-
crições devem ser feitas com 
a Dr.ª Carmen pelo telefone  
99931-2018. Os atendimentos 
acontecem no Ambulatório 
de Disfunção Temporoman-
dibular e Dor Orofacial do 
Hospital São Paulo, situado na 
Rua dos Otonis, n°. 700 - Vila 
Clementino. 

Estação Santa Cruz 
tem exposição 
sobre Carnaval

A Vitrine Lasar Segall, da Es-
tação Santa Cruz (Linha 1-Azul), 
está com a exposição de fotos 
“O Carnaval de Lasar Segall”. O 
conjunto de 20 imagens revela 
a participação ativa do artista 
na Sociedade Pró-Arte Moder-
na, um grupo de intelectuais 
e artistas entusiastas da elite 
paulistana cuja fi nalidade era 
divulgar a arte moderna – van-
guarda em São Paulo na época. 
Entre as atividades da socieda-
de estava a organização dos 
bailes de carnaval, que arreca-
davam fundos para a continua-
ção do grupo. A vitrine mostra 
a decoração e os figurinos 
de participantes dos bailes.

Espetáculo infantil 
na biblioteca

A Biblioteca Viriato Correa 
vai apresentar o espetáculo 
FILMINHO que, além de relei-
tura musical, se propõe a apre-
sentar o repertório, o imaginá-
rio e as histórias de um recorte 
da produção cinematográfi ca 
recente, especialmente focado 
em fi lmes cujo centro moral 
se encontra em valores como 
amizade, cooperação, compai-
xão, respeito à natureza, sen-
tido de comunidade,aceitação, 
tolerância, respeito mútuo 
e diálogo como saída para a 
resolução de confl itos. Será na 
segunda, 25, 15h. Grátis e livre, 
na Biblioteca Viriato Corrêa: 
R. Sena Madureira, 298 - Vila 
Mariana. Fone: 5573-4017.

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 23 de fevereiro, a Operação 
Cata-Bagulho na região de Mo-
ema/Indianópolis. As equipes 
percorrerão as Ruas Contidas 
no Hexágono: Av. Jabaquara, 
Rua Luis Góis, Av. Prof. Abraão 
de Morais, Rua Catoulo da Pai-
xão Cearense, Rua Carneiro da 
Cunha, Rua Pereira Estefano. 
O material deve ser colocado 
pela manhã (antes das 7h).

Cata Bagulho 
Jabaquara

A Subprefeitura do Jaba-
quara realiza no próximo sá-
bado, dia 23 de fevereiro, a 
Operação Cata-Bagulho estará 
no setor sete, em várias vias 
da Vila Campestre e da Vila 
Mira. Para conhecer exata-
mente 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 antes das 7h.

•LAZER E TURISMO

Descubra as belezas de Santos em 
passeio de um dia, 23 de março

Santos é a maior e mais 
conhecida cidade litorânea 
do estado de São Paulo. Mas, 
muita gente ainda desconhe-
ce todas as atrações turísticas 
que o município abriga. 

Além de belíssimas praias, 
há um centro histórico rico 
em prédios com arquitetura 
preservada, um incrível Aquá-
rio, museus, bonde... 

No dia 23 de março, a 
agência Vivências Tur, es-
pecializada em passeios de 
um dia, vai promover uma 
excursão para lá. A principal 
atração é um passeio de es-
cuna que resume a beleza das 
praias e também o visual incrí-
vel dos navios que circulam 
pelo maior porto do paíse. 

Inclui ainda uma visita à 
Ponta da Praia, bairro nobre 
famoso por sua preservação, 
pela pequena e charmosa 
praia e também pela vista 
maravilhosa que une praias 
e porto. 

Ali, está também o Aquá-
rio de Santos, incluído no 
passeio da Vivências Tur. Mais 

antigo do Brasil, o Aquário 
desde 1995 consta do Guin-
ness World Record e foi a 
primeira instituição brasileira 
a realizar resgate e recupe-
ração dos animais marinhos. 
Ocupa uma área de 3.000 m², 
2.214 dos quais abertos aos 
visitantes.

O passeio custa R$ 189 
por pessoa ou pode ser par-
celado em duas vezes de 
R$ 99. Além do passeio de 
escuna, visita ao centro his-
tórico, city tour panorâmico 
pelas praias e tempo livre 
na Ponta da Praia, o valor 
inclui o transporte em ônibus 

executivo, o almoço e lanche 
de bordo durante o trajeto.  

Confira ainda outros des-
tinos para os quais a agência 
já tem passeios programa-
dos, como Cunha, Campos 
do Jordão, Santuário de 
Aparecida do Norte e Bar-
ra Bonita. Descubra novos 
lugares e faça novas amiza-
des, viajando em grupo!  

Informações: s 9-9918-
9517 (vivo - com WhatsApp)  
e 2387-4184. Site: www.viven-
cias.tur.br. Email: contato@
vivencias.tur.br. A Vivências 
Tur fica na R. Bom Pastor, 
2.100 – 5o. andar - Ipiranga. 


