Telefone: 5072-2020

St. Patrick’s Week traz inspiração
irlandesa a bares da capital em
evento de 08 a 17 de março

Carnaval ainda não acabou:
depois de Michel Teló, haverá
show de Preta Gil no Ibirapuera
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Feira orgânica noturna vai voltar
Foto: Rodrigo D’Angelo

A iniciativa de promover uma feira só com produtos orgânicos e que
funcionasse ao final do
dia, entre 17h e 21h, foi
o CADES Vila Mariana,
no ﬁnal de 2018. As barracas de legumes, frutas,
verduras e outros itens
sem agrotóxicos foram
montadas na área livre
da Avenida José Maria
Whitaker no último trimestre, mas o evento foi
suspenso por conta de
obras de revitalização e
reurbanização da área.
Os trabalhos agora estão sendo concluídos e
a expectativa é de que
a feira orgânica noturna
volte a ser promovida às
quartas-feiras, a partir do
dia 20 de março. P����� 3
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Mulheres têm rede de
apoio local para evitar
violência doméstica
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• Ensino Fundamental I e II
• Ensino Médio

AQUI TEM

ANGLO

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

A Casa Eliane de Grammont está prestes a completar 3 décadas oferecendo apoio a mulheres
vítimas de violência doméstica. Localizada na Vila
Clementino, a casa foi um

serviço pioneiro no país,
quando inaugurada, em
1990. Atualmente, há outros endereços locais onde
as mulheres podem buscar por orientação e serviços psicológicos . P����� 5

Acompanhe o jornal
São Paulo Zona Sul
na internet: agora com
ATUALIZAÇÕES
DIÁRIAS!
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MEIO AMBIENTE
Se embalagens são inevitáveis, separe para reciclar
Em São Paulo, os números são sempre superlativos.
A soma de todos os bens e
serviços finais produzidos
na cidade chegou a R$ 687
bilhões em 2016, segundo os
dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e sua
economia representa 11% do
Produto Interno Bruto (PIB)
do país, mais que o dobro da
segunda cidade colocada, o
Rio de Janeiro. A metrópole
tem também o terceiro maior
orçamento público do país,
ficando atrás apenas da União
e do próprio Estado de São
Paulo.
Mas essa economia pujante tem também seu custo e
seus impactos, especialmente
ambientais. Só de lixo, a cidade produz em média 20 mil
toneladas por dia, segundo
a Prefeitura, entre resíduos
domiciliares, resíduos de
saúde, restos de feiras livres,
podas de árvores, entulho
etc. Só de resíduos domiciliares são coletados cerca
de 12 mil toneladas/dia. A
estimativa é que, em média,
cada paulistano produza 1,4
quilo por dia.
Para onde vai todo esse
lixo? Para aterros sanitários
- terrenos especialmente preparados para receber os resíduos, mas que têm um custo e
vida útil limitada. Se a cidade
não se preocupar com o lixo
gerado cotidianamente, no
futuro terá que “exportar” lixo,
aumentando ainda mais esse
custo que, em última análise,
sai do bolso do próprio contribuinte.

Reciclagem

Uma das maneiras de reduzir a geração de lixo é promover a coleta seletiva. Atualmente, a cidade tem toda
infraestrutura montada: em
todos os 96 distritos da cidade
já ocorre a coleta. Nas zonas
sul e leste paulistanas, o serviço é prestado pela mesma
concessionária que faz a coleta
do lixo comum, a Ecourbis
Ambiental. Caminhões específicos para essa coleta diferenciada passam até duas vezes
por semana em vários bairros,
facilitando a vida de quem
quer separar o lixo em dois recicláveis e lixo comum.
Os recicláveis, depois, são
triados por centrais mecanizadas e de triagem manual, então
encaminhados para empresas
que os transformam em objetos novamente úteis. Vale
ainda destacar a participação
de catadores e cooperativas
nesse processo que representa
o sustento de milhares de famílias na capital.
Para participar, basta saber
em que dia e horário a coleta
seletiva é feita em sua casa,
confira no site ecourbis.com.
br/coleta/index.html

Condomínios

No Campo Limpo, Zona
Sul de São Paulo, um condomínio tem nada menos que
224 apartamentos. Na capital
dos números superlativos, é
apenas um dos exemplos ou apenas uma comunidade,
já que dividem várias tarefas cotidianas coletivamente:
consumo de água, energia,
limpeza das áreas comuns,

VANDERLI E OS DOIS FILHOS: LETÍCIA, DE 11

ANOS, E GUILHERME, DE 20, PRATICAM CONSUMO
CONSCIENTE E SEPARAM MATERIAL RECICLÁVEL

porque compro a porção necessária para nós, e ainda
congelo quando há sobras,
inclusive pequenas porções”,
diz. E conclui: “tenho horror
de jogar comida fora!”

Doações

decisões de manutenção e,
claro, geração de resíduos.
“Infelizmente, acredito que
apenas a menor parte dos moradores separe seu lixo rotineiramente, mesmo o condomínio tendo uma área exclusiva
para depósito dos resíduos
recicláveis”, conta Vanderli
Maciel, que mora no local há
seis anos.
Ela conta que os funcionários do condomínio passam
pelos apartamentos duas vezes
ao dia e até ajudam na separação do material, mas ainda
assim a adesão é pequena.
Vanderli mora no apartamento com o marido e um
casal de filhos. E tem buscado
ampliar a conscientização
dentro da própria casa, com
participação de toda a família.
“Acho que a gente produz muito lixo, sim, principalmente de
embalagens”, avalia. E esse é o

principal material encaminhado por ela à coleta seletiva.

Embalagens

“Aqui em casa, eu, meu marido trabalhamos. O filho mais
velho faz estágio e estuda à
noite. A vida corrida exige
praticidade e isso acaba levando à compra de produtos
semiprontos, fracionados,
separados ou pré-lavados. E
isso tudo significa muita embalagem junta”, admite. Se é
inevitável levar as embalagens
para casa, então é essencial
saber separá-las para posterior
reciclagem. “A quantidade de
plástico produzida é impressionante: garrafas de óleo, por
exemplo, não conseguimos
nem reaproveitar. Só dou uma
enxaguada e encaminho para
reciclagem”, diz.
Outros produtos como
uma embalagem de sorvete

ou potes de vidro, a família de
Vanderli reaproveita. “Em vez
de ficar comprando potes de
plástico para armazenas alimentos, uso essas embalagens”,
explica.

Alimentos

Por outro lado, a família
busca evitar o descarte de
alimentos que, além de representar desperdício de dinheiro, também significa geração
de resíduos.
“Vou ao sacolão duas ou
três vezes por semana. Prefiro ir mais vezes do que levar
produtos perecíveis em demasia e acabar não usando”,
ensina.
“E também compro muitos
itens já semiprontos, como
legumes picados, para agilizar
a produção das refeições. Ao
mesmo tempo, reduz muito
o desperdício de alimentos,

Professora, Vanderli acredita que só mesmo por meio da
educação será possível transformar a atitude das pessoas.
“Muitos adultos praticam consumo não consciente e acabam
transmitindo essa mensagem
para as crianças”, avalia a educadora, que tem uma filha de
11 anos e outro de 20.
“Aqui em casa, acreditamos que nas pequenas atitudes
transmitimos a mensagem de
que acumular não é o correto.
Consumo não é o mesmo que
cidadania”, diz. “Nunca tivemos hábito de juntar tralhas.
Pelo contrário: roupas, sapatos,
brinquedos são sempre repassados para amigos e família. As
crianças perdem roupa muito
rápido”, aponta. Por outro lado,
se não conhecem ninguém
para doar, ela separa para levar a entidades assistenciais.
“Sempre ensinei isso aos meus
filhos. Se não usam mais um
brinquedo, outra criança poderá brincar”, resume.
Vanderli só descarta uma
roupa, um calçado ou um
brinquedo se não estiver em
condições de ser reaproveitado por outra pessoa. “Não
se pode doar um brinquedo
quebrado ou uma roupa rasgada. Nesse caso, encaminhamos as peças de material
reciclável para a coleta seletiva”, finaliza.

VOCÊ SABIA?

Canudos de plástico estão prestes a
ser proibidos na cidade de São Paulo

COMÉRCIO NÃO
PODERÁ MAIS

OFERECER CANUDOS
EM SÃO PAULO

Cotia na Grande São Paulo, Fortaleza, Salvador, Rio de
Janeiro, Camboriú (SC) e Rio
Grande (RS) são cidades que
já proibiram o uso de canudos plásticos pelo comércio.
Agora, a capital paulista está
prestes a seguir o mesmo caminho.
Já foi aprovado, em primeira votação, o PL (Projeto
de Lei) 99/2018, do vereador
Reginaldo Tripoli (PV), com
a coautoria de 48 parlamentares. Aprovado com 41 votos
favoráveis e dois contrários, o
PL proíbe o fornecimento de
canudos plásticos na capital
paulista.
O principal objetivo é
despertar a consciência das
pessoas em relação ao uso
dos canudos plásticos e a
respeito do descarte correto
do material.

A proposta sugere proibir
o fornecimento de canudos
de material plástico a clientes
de hotéis, restaurantes, bares
e padarias, entre outros estabelecimentos comerciais. A
restrição seria aplicada também a clubes noturnos, salões
de dança e eventos musicais.
Para substituir os canudos
plásticos, poderão ser fornecidos canudos em papel reciclável, material comestível ou
biodegradável, embalados individualmente em envelopes
hermeticamente
fechados
feitos do mesmo material.
O texto do PL em tramitação afirma que, por ser de uso
individual e efêmero, o canudo plástico é um dos problemas ecológicos contemporâneos mais urgentes. Se cada
brasileiro usar um canudo
plástico ao dia, serão consu-

Participe, discuta, reﬂita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação
ﬁnal de resíduos. 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.

midos mais de 75 bilhões de
unidades anualmente.
Estima-se que, só nos Estados Unidos, são consumidos mais de 500 milhões de
canudos. Plásticos atualmente compõem mais de 95% do
lixo encontrado nas praias.
Segundo estudo mencionado na proposta, em 1964,
foram produzidas 15 milhões
de toneladas de plástico mundialmente. Em 2014, foram
311 milhões. A expectativa
é a produção de plástico dobrar nos próximos 20 anos.
A expectativa é de que o
projeto seja aprovado em segunda votação nos próximos
dias e, então, seguirá para
sanção do Prefeito Bruno
Covas. Uma vez sancionado,
deverá haver um prazo para
regulamentar a lei, mas a
proibição deve entrar em vi-

gor, na prática, já no segundo
semestre desse ano.
Outras cidades estão indo
além. Em Arraial do Cabo, no
Rio de Janeiro, está proibido
o uso de copos, pratos, garfos
e colheres feitos de plástico
(inclusive isopor), que devem
ser substituídos por material
biodegradável.
A lei vale para estabelecimentos comerciais e comerciantes ambulantes que
estejam instalados nas orlas,
além de embarcações. Lá, o
não cumprimento da norma resultará em multa de
R$1.000,00 (hum mil reais)
à R$5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o porte do estabelecimento. Em
caso de reincidência, será
aplicada o dobro da multa e
acarretará na suspensão das
atividades.
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•URBANISMO

Reforma de área de feiras livres na Avenida
José Maria Whitaker está quase concluída
Está praticamente concluída a obra de revitalização
da área pública na esquina da
Avenida José Maria Whitaker
com a Alameda dos Guatás
e Avenida Afonso Mariano
Fagundes, na divisa entre Planalto Paulista e Mirandópolis,
na Saúde.
O projeto custou R$ 256
mil aos cofres públicos para
que fossem implantadas melhorias como canaleta para
captação de águas pluviais;
adaptação das calçadas e rampas de acesso para entrada e
saída de veículos; instalação
de piso articulado intertravado; substituição de sarjetas e
guias; adequação de canteiros
com grama esmeralda e instalação de orlas de separação;

instalação de bancos de concreto pré-moldado; adaptação
de rampas de acesso ao passeio nas faixas de pedestres
e instalação de piso podotátil
de alerta/direcional (para deﬁcientes visuais).
A Subprefeitura de Vila Mariana também estava, nessa
semana removendo as pichações no muro existente no
local, com camadas de tinta.
Mas a intenção do subprefeito
Fabrício Arbex é outra. “Queremos que o local ganhe um
graﬁtte, produzido pela própria comunidade local’, diz ele.
As obras começaram em
dezembro com previsão de
conclusão em 120 dias e, durante todo esse período, as
barracas de feira tiveram que

ser montadas no meio da
avenida José Maria Whitaker,
causando transtornos no trânsito local. Nem todos optaram
por trabalhar durante o período mas agora, aos poucos, a
situação vai se normalizando.
As feiras ainda estão acontecendo na Avenida José
Maria Whitaker, mas já há
feirantes ocupando o terreno
para estacionar os caminhões.
Alguns visitantes da feira,
entretanto, estão reclamando do estacionamento de
caminhões sobre as calçadas,
recém-reformadas, uso dos
canteiros verdes para colocar
pesados caixotes e também
reclamando da sujeira deixada por alguns deles durante
a realização da Feira. “Não

há fiscais para coibir? Para
preservar a obra que nem foi
totalmente ﬁnalizada ainda”,
questiona um leitor.
A Subprefeitura de Vila
Mariana informou que a Cosan, órgão responsável pelas
feiras, vai orientar os feirantes
nos próximos dias sobre o uso
do espaço, especialmente
nesse período após reforma.
Orgânica Noturna
Nos meses de outubro e
novembro do ano passado,
a área na Whitaker também
recebeu - além das feiras tradicionais às terças, sextas e aos
sábados - uma Feira de produtos orgânicos, diretamente do
produtor.
Projeto piloto, a noturna
foi organziada em formato
de evento temporário para
provar a aceitação da população. O sucesso pôde ser
comprovado pelas queixas no
momento em que a feira foi

interrompida, para a realização das obras de revitalização.
A proposta é retomar o
evento em março, talvez ainda
em caráter experimental, mas
estabelecendo a oﬁcialização
da feira, para que se torne
permanente.
“Os feirantes querem saber a data para se programar
na produção e a população
não para de perguntar quando volta”, conta Sérgio Shigeeda, integrante do CADES
(Conselho Municipal do Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável) da Vila Mariana e
participante da Horta Comunitária da Saúde.
Ele ressalta que o subprefeito Fabrício Cobra Arbex,
que também preside o Cades,
é favorável à Feira Noturna e
está trabalhando pela retomada do evento com brevidade.
Há apenas sete feiras orgânicas em funcionamento em

toda a capital. Uma delas no
Modelódromo do Ibirapuera
aos sábados, outra ao lado do
terminal Jabaquara, às quartas durante a manhã.
A Feira da Vila Mariana é a
primeira em horário noturno,
o que pode facilitar o acesso
da população da capital aos
produtos, já que pode ser
visitada após o horário de
trabalho.
A Prefeitura informa que,
com alta da produção dos
alimentos orgânicos, as feiras
visam a garantir mais acesso
à alimentação saudável para
todos. Explica ainda que essas
feiras contam com cerca de 57
permissionários ativos e são
uma opção para quem deseja
adquirir produtos saudáveis
como legumes, verduras, vegetais, pães, laticínios, plantas
alimentícias não convencionais (Pancs), brotos, itens de
limpeza e higiene pessoal.

BREVE LANÇAMENTO

Perspectiva ilustrada da piscina adulto. Imagem sujeita a alteração.

Perspectiva ilustrada da fachada. Imagem sujeita a alteração.

Perspectiva ilustrada da praça/lojas. Imagem sujeita a alteração.

35 A 83 M2

Exatamente o
que precisa, onde
você deseja.

1 A 3 DORMS. + LAZER COMPLETO
RESIDENCIAL
MALL INTEGRADO

salão de festas gourmet • ﬁtness • salão de jogos • brinquedoteca • piscina adulto e infantil • pet place • pet shower • quadra recreativa • playground • churrasqueira • bicicletário • lavanderia coletiva

Abertura de decorado na Casa Tarjab, 23/03.
Rua Pereira Estéfano, 308 - Saúde

VISITE O ESTANDE

RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO

A 300 M
DO METRÔ

FUTURA INTERMEDIAÇÃO

REALIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO E
FUTURA INTERMEDIAÇÃO

tel: 11 3181.7538
tangramconceicao.com.br

Projeto em aprovação/modiﬁcação 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.

PÁG.

04

08 DE MARÇO DE 2019

•GASTRONOMIA

St. Patrick’s Week traz
inspiração irlandesa à capital
Começa nesta sexta-feira,
8 de março, a sexta edição
da St. Patrick’s Week, festival
inspirado na tradicional festa
que homenageia São Patrício,
de origem irlandesa. O evento
reúne diversos pubs tradicionais da capital paulista com
promoções especiais, atrações
temáticas, o famoso chopp verde e cervejas artesanais.
Na região, tem o Willi Willie
-Bar e Arqueria - que terá Chopp Verde Cevada Pura por R$ 11
reais durante o festival. Localizado em Moema, o bar existe
desde 1978, e reúne atrações
como shows de bandas de
blues, rock, pop e comidinhas
caprichadas, além de arqueria
no. Ali, os pratos e bebidas
levam produtos da melhor
qualidade. Entre os destaques
do cardápio estão o Willi Willie,
sanduíche feito com presunto,

ESPETINHOS
A R$ 5!
DE SEGUNDA A SEXTA
PRONTO PRA CONSUMO

mussarela e abacaxi, coberto
com requeijão derretido; o Peach, com pêssego e mussarela
e coberto com requeijão derretido; e o Chivito Canadense,
com ﬁlet mignon, ovo cozido,
presunto, mussarela, alface,
tomate e maionese.
O bar terá uma programação completa de shows durante o evento. Destaque para os
agitos da Banda STD que vai
embalar a noite do dia 13 de

QUER SER UM

CHEF?

CURSOS

VENHA PARA O
INSTITUTO GASTRONÔMICO DAS AMÉRICAS

R. Vergueiro, 1900 - V. Mariana-F: 2774-2549

14 DE MARÇO

março com os maiores clássicos
do Queen e rock em geral.
A programação completa
pode ser conferida em http://
www.stpatricksweek.com.br/
willi-willie-bar-e-arqueria.
O bar fica na Rua dos Pamaris, 30, em Moema. Fone:
5533-0020.
Festa
A sexta edição do festival
também apresenta uma super
novidade: a St. Patrick’s Week
Party, uma megafesta ao ar livre marcada para os dias 16 e 17
de março na região de Pinheiros com Bar nas Alturas, food
trucks, bebidas diversas, shows
com bandas como Velhas Virgens e SASPD, cabine de fotos,
apresentações de gaita de fole,
dança irlandesa com violinista,
entre outras atividades culturais e de entretenimento.
O Bar nas Alturas será içado por um guindaste a cerca
de 30 metros do chão e, além
de proporcionar uma experiência única, com vista privilegiada da cidade, o passeio
inclui uma cerveja e equipe de
bartenders para garantir fotos
panorâmicas aos visitantes.
A relação completa de
pubs participantes e atrações
previstas no festival pode ser
acompanhada através do site
www.stpatricksweek.com.br .
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FESTA TE NOSSOS SER
CONTRA

TEMOS BUFFET DE CHURRASCO
Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista
Fones: 2276-7901 * 2275-8219
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•CARNAVAL 2019

•SEGURANÇA

Mulheres encontram apoio em Com alterações de última hora,
diversos serviços na zona sul Whitaker terá bloco no domingo
O carnaval que antecedeu
este ano o Dia Internacional
da Mulher, 8 de março, foi
marcado por casos de feminicídio e de extrema violência
contra as mulheres na Região
Sudeste, a mais rica e populosa do país. Houve registros de
estrangulamento, espancamento de uma mulher grávida
e de outra mulher - todas as
três morreram.
Infelizmente, são apenas
exemplos. O número de estupros cresceu no país de 2016
a 2017, passando de 54.968
para 60.018 casos registrados,
um aumento de 8,4% em um
ano; o que signiﬁca que uma
mulher é vítima de estupro a
cada nove minutos, em média
Três mulheres são vítimas
de feminicídio a cada
dia. Uma mulher registra
agressão sob a Lei Maria da
Penha a cada dois minutos.
Levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
divulgado em março do ano
passado, mostrou o volume
de processos que têm como
pano de fundo o feminicídio.
Em 2017, 2.795 ações pediam
a condenação de um agressor
enquadrado nessa modalidade.
Ajuda
Muitas mulheres têm
medo, outras não sabem
onde buscar apoio e há ainda
a vergonha ou dependência
ﬁnanceira, agravada no caso
de ﬁlhos pequenos.
Mas, há inúmeros serviços
que podem oferecer orientação para que a vítima da
violência doméstica possa
gradualmente se fortalecer e
buscar apoio.
Na Vila Mariana, existe
um dos serviços pioneiros no
Brasil. Aqui, foi criada há 29
anos a Casa Eliane de Grammont, criada ainda na gestão de Luiza Erundina como
prefeita, em 9 de março de
1990 – como parte das celebrações daquele ano pelo Dia

Muitas mulheres não conseguem fugir da situação de
violência doméstica: medo, vergonha e falta de orientação
Internacional da Mulher. Foi o mulher em situação de vulneprimeiro serviço municipal do rabilidade ou violência. Veja
país a oferecer o atendimen- alguns exemplos:
to integral às mulheres em
- CISM I “Centro de Intecasos de violência doméstica gração Social da Mulher I”:
e sexual.
Rua do Fico, 234 – Ipiranga.
A Casa Eliane foi inaugura- Fone: 2272-0423
da como resultado da ampla
- Vara de violência domobilização do movimento méstica e familiar contra a
feminista na época. A origem mulher da região sul 1: Foro
do nome foi uma homenagem Regional de Vila Prudente à cantora e compositora Elia- Avenida Sapopemba nº 3740
ne de Grammont, assassinada - Telefone: 2211-4820. Atende
por seu ex- companheiro, o bairros de Vila Mariana, Saúde
cantor Lindomar Castilho, e Jabaquara.
em 30 de março de 1981, en- Vara de violência doquanto se apresentava em méstica e familiar contra a
uma casa de show na capital mulher da região sul 2: Foro
paulista.
Regional Santo Amaro - AveComo Centro de Referên- nida Adolfo Pinheiro, 1992, 4º
cia a Mulheres em Situação andar. Telefones: 5522-8833,
de Violência (CRMs), a Casa ramal 222. Atende bairros do
oferece atendimento psicoló- extremo sul da capital
gico, social e jurídico.
2ª Delegacia de Polícia de
O atendimentos acontece Defesa da Mulher: Avenida
em horário comercial e é to- Onze de Junho, nº 89 – 2º antalmente gratuito. Há inclu- dar – Vila Clementino – CEP:
sive orientação por telefone, 04041-050. Tel: 5084.2579.
pelos números 5549-9339 e
6ª DELEGACIA DE POLÍCIA
5549-0335. Fica na Rua dr. DE DEFESA DA MULHER –
Bacelar, 20 - Vila Clementino. STO AMARO: R. Sargento MaOutros endereços
noel Barbosa da Silva, nº 115 –
A Zona Sul paulistana ain- Campo Grande – CEP: 04675da conta com vários outros 050. Telefones: 5521.6068 e
serviços de atendimento à 5523.5479.

O Carnaval de Rua de São
Paulo já está se solidiﬁcando
como um dos maiores - se nõa
o maior - do país. No total, 5
milhões de pessoas devem
ter participado dos desfiles
nas ruas, quando encerrados
os eventos no próximo fim
de semana. A folia que teve
início com o pré Carnaval em
23 de fevereiro e se estendeu
pelos quatro dias oﬁciais, só vai
chegar ao ﬁm no domingo, 10.
O Pós Carnaval ainda tem
muita boa programação para
quem curte os blocos de rua.
Vai ter pequenos desﬁles, familiares, mas vai ter também
aglomeração e grandes shows
- com Daniela Mercury, Claudia
Leitte e Preta Gil. No total,
serão mais 136 desﬁles.
A expectativa da Prefeitura
de São Paulo é que cinco milhões de pessoas prestigiem
o Carnaval de Rua até o ﬁnal
do evento. No total, são esperados 487 blocos, em 514
desfiles entre os dias 23 de
fevereiro a 10 de março.
Agora, o folião precisa
ﬁcar atento porque algumas
alterações aconteceram na
programação.
No sábado (9), a cantora
Claudia Leitte levará um pouco
do carnaval de Salvador para
os paulistanos na Av. Marquês de São Vicente. O bloco
Largadinho agitará os foliões
pela segunda vez com muitos
sucessos do axé e da música
baiana.
Na Avenida Engº. Luis Carlos Berrini, o bloco Vou De Taxi
- Amor De Carnaval deve atrair
de 50 mil a 100 mil pessoas
para a avenida.
A Avenida Tiradentes também receberá megablocos no
pós-carnaval. Já conhecido do
carnaval de rua paulistano, o
Bloco do Sebah Vieira e Navio
Pirata percorrerão a avenida
no sábado.
Vila Mariana
Na Vila Mariana, o cantor
baiano Bell Marques se apresentará na região do Parque

do Ibirapuera com o Bloco Bell
na Rua, no sábado.
Após as mudanças, os blocos Folkeria e Calor da Rua
também deixarão de desﬁlar
no Largo da Batata. O primeiro se apresentará na Av. José
Maria Whitaker, já o segundo
agitará a Praça da República.
No domingo (10), Preta Gil
se apresentará pela primeira
vez em São Paulo com o Bloco
da Preta. A cantora desﬁla há
dez anos no Rio de Janeiro e
trará os hits Excesso de Gostosura, Meu Corpo Quer Você e
Sinais de Fogo para o público
paulistano. O desﬁle também
acontecerá na Av. Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera.
Funkeira Leka e
Daniela Mercury
A funkeira Lexa também
fará sua estreia em um dos
maiores carnavais de rua do
país. Os blocos Lexa Sapequinha e Metropolitana percorrerão a Av. Marquês de São
Vicente no domingo (10) de
pós-carnaval.
Devido aos megablocos
presentes na região central,
a organização optou por remover os desfiles da Av. Tiradentes e levar para uma
região mais afastada e com
capacidade para acolher o
grande público.
A cantora Daniela Mercury
comandará o bloco Pipoca da
Rainha, encerrando o calendário oficial de carnaval da

cidade na região central. A
cantora levará os sucessos “O
Canto da Cidade”, “Rapunzel”
e “Swing da Cor” para a Rua
da Consolação.
Mais alterações
No sábado (9), três blocos
que fariam seus desﬁles na Av.
Faria Lima, próximo ao Largo
da Batata, sofreram alteração
no trajeto. O Se Joga e DRE
Tarde migraram para a Av.
Faria Lima 2, na altura da Av.
Pres. Juscelino Kubitschek até
a Rua Santa Justina. O bloco
Se Te Pego Não Te Largo fará
agitará os foliões na Av. Marquês de São Vicente.
BLOCOS ALTERADOS
Dia 9 de março, sábado
Bloco Se Joga: início às 13h
na Av. Brigadeiro Faria Lima 2,
término às 18h
Bloco DRE Tarde: início às
14h na Av. Brigadeiro Faria
Lima 2, término às 19h
Bloco Se Te pego não Te Largo: início às 13h na Av. Marquês
de São Vicente, término às 18h
Dia 10 de março, domingo
Bloco Calor da Rua: início
às 10h na Praça da República,
término às 15h
Bloco Folkeria: início às 13h
na Av. José Maria Whitaker,
término às 18h
Bloco da Lexa Sapequinha:
início às 14h na Av. Marquês de
São Vicente, término às 19h
Bloco Metropolitana: início às 15h na Av. Marquês de
São Vicente, término às 20h.

Conﬁra mais notícias em nosso portal:

jornalzonasul.com.br
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•SAÚDE

Ótica inaugurada na Saúde conta com mais de 30 anos de experiência
No dia 19 de Janeiro, foi
inaugurada, a poucos metros
do metrô Saúde, a Ótica e
Relojoaria Kaizen. A loja pode
até ser nova, mas toda sua
equipe possui muitos anos
de experiência na área. Juntos, trabalharam por mais de
10 anos em uma tradicional
ótica próxima ao metrô Ana
Rosa. Lá foram responsáveis
pela modernização e desenvolvimento da loja. Durante
esses anos ganharam, inclusive, prêmios e reconhecimento de grandes empresas do
ramo ótico!
Mudanças administrativas
em 2017 ﬁzeram com que os
sócios da parte ótica (que
se alternaram como responsáveis técnicos daquela em-

presa por mais de 30 anos)
vendessem sua parte para
buscar algo que tivesse mais
a ver com seus valores e ética
de trabalho. E, nesse novo
projeto, reuniram os técnicos
mais antigos, com quem se
identiﬁcavam e que valorizavam os mesmos ideais. E foi
assim surgiu a Kaizen.
Os proﬁssionais da Kaizen
têm formação na área Óptica
(técnico e superior), com capacitação necessária para indicar lentes e armações ideais
para cada caso, além de prestar toda assistência quando
necessário. A ótica também
preza pelo bom atendimento,
vendas honestas e pela harmonia e bom convívio entre
os integrantes de sua equipe.

Sempre com muito respeito e
dedicação à proﬁssão!
A loja possui laboratório
de montagem próprio com
equipamentos de última geração para maior qualidade
e precisão nas tomadas de
medidas e na confecção dos
óculos. A Kaizen trabalha
com armações e óculos solares de diversas marcas cuidadosamente escolhidos, as
melhores marcas de lentes
oftálmicas, lentes de contato,
relógios de pulso e pequenos
consertos.
A K a i z e n f u nc i o na d e
segunda a sexta das 9h às
18h30 e aos sábados das 9h
às 14h e ﬁca na Av. Jabaquara, 1826 – Metrô Saúde. Telefone: 2894-3834.

A equipe da Ótica Kaizen já é bastante conhecida da clientela, pois atua no ramo há anos

Saúde e Estética

Ótica

Odontologia

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

Casas de repouso
CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES
Serviço diferenciado
de assistência
com um simples
toque deObotão
nde o amor e oo
ism
proﬁssional m
se encontra

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

R. dos Cambuis, 183

(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

Fone:
5017-8320

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

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058
Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

ORA,
LIGUE AG
UA
AGENDE S
OE
AVALIAÇÃ
VOLTE A
SORRIR!

3277-2706
3341-0304
Com Rose ou Márcia (h.c)

Cuidadores

CIRURGIÃ DENTISTA
DRA. CECILIA RUIZ V. KANDA
CROSP 101930

- Clínica Geral
- Aparelhos para tratamento
de ronco e apneia

5011.2398 |

- Especialista em Ortodontia
(aparelhos fixos, removíveis
e alinhadores estéticos)

9.9661.5049 zap

Rua dos Buritis, 128 - Sala 507 A (Metrô Jabaquara)

CIRURGIÃO-DENTISTA

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

• 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
PERIODONTIA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

}

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

S
O
S
O
D
I
E
D
S
E
R
O
CUIDAD
Oferecemos profissionais
qualificados e treinados
para atendimento do
idoso, em domicílio ou
acompanhante hospitalar

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:

INFORMAÇÕES
SOBRE ANÚNCIOS?

9 8216-2837

www.cuidadoresdavida.com.br
4113-1838
9.9543-4748
9.9458-6000

CL
LA
AS
SS
S II F
F II C
CA
AD
DO
OS
S
C
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

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.

Dra. ZITA MINIERI especialista em direito
previdenciário, direito cível
e mediação e conciliação.

PRECISA-SE DE
AUXILIAR DEPRODUÇÃO
Homem, acima de 30 anos, empresa de envase de sachês
na Vila Mariana. Chance de efetivação para operador de máquina.
100/dia, das 08:00h às 17:00h de 2ª a 6ª feira.
Enviar e-mail para : roberta.wcomercial@gmail.com

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

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO

Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de
JESUS. Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que algum
daqueles que recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim
dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa intersseção perante Deus,
para que conceda viver e morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja
concedida a graça especial de (esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave
Maria, em honra ao Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção. S.J.L.

FOLHEADOS A OURO E PRATA

QUER CONSTRUIR
ROVIC JOIAS
GALPÕES,
Mostruário de semi-joias
em consignação.
SOBRADOS, PRÉDIOS
Só paga o que vender
COM QUALIDADE E
Comissão de até 50%
TRANQÜILIDADE?
Aumente sua renda,
revendendo direto da fábrica.
CONFIRA.
Entregamos em domicílio.
TEL. 99488-9174
FONES: 11 5583-2905
COM ADAILTON
11 94745-7749
ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO

Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos necessitados 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. F.K.L.
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Onix Imóveis

OPORtUnIdAdE cASA SOBRAdO PROx. mEtRô APtO BOcA dO mEtRô
cASA téRREA VIlA
téRREA mEtRô
R$ 400 mIl
cOncEIçãO - R$ 480 mIl GUARAnI R$ 510 mIl
raridade Otima localização,
JABAqUARA R$ 320 mIl Na Cidade Vargas com 3 dor2 dormitórios, suíte, com

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

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

5588-3366/5588-4423

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br

ótImO SOBRAdO
VIlA GUARAnI
R$ 530 mIl - mEtRô

Ótima localização, excelente ms, sala 2 ambientes, cozinha armários, sala, cozinha com 2 dormitórios, sala , cozinha, Bem próx. ao Metrô .2 dorpara investimento com 2 dor- com forno a lenha, lavanderia armários, 2 banheiros lazer qtal, dep. emp, entrada lateral mitórios , + 2 dormitórios na
e duas vagas de garagem. Próx. parte de baixo, sala, coz, 2
ms, sala, coz, área de serviço, e 4 vagas de garagem. Ótimo
com piscina, churrasqueira,
ao comércio local, excelente
banhs, quarto de emp. e 2
quintal e vaga de garagem, p/ investimento para locação.
salão
de
festas.
Ref
08-3702
vagas de gar. REF.: 05-3412
moradia. REF.: 08-3683
REF.: 11-3732
reforma. REF.: 01-3741

ExcElEntE cASA
SOBRAdO mEtRô
téRREA PROx. mEtRô
JABAqUARA cIdAdE
R$ 1.150 mIl
VARGAS R$ 1.200 mIl

BElíSSImO SOBRAdO cASA téRREA – VIlA StA
APtO mEtRô
SOBRAdO 3 dORmS
mEtRô - JABAqUARA
cAtARInA R$ 460 mIl
Só R$ 350 mIl
JABAqUARA R$ 550 mIl
2 dormitórios, sala de estar, Otimo apto com 2 dormitórios, Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
“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

jantar, cozinha, quarto de empregada, lavanderia, quintal ,
6 vagas de garagem , terreno
de 10 x 25. Oportunidade .
REF.: 10-1181

lIndO APtO REFORmAdO
AO lAdO mEtRô
Oportunidade, muito bem locaR$ 600 mIl

cASA téRREA PRóx.
APtO PRóx. mEtRô URGEntE - APtO mEtRô APtO PROx. mEtRô
JABAqUARA $ 370 mIl JABAqUARA R$ 260 mIl JABAqUARA Só R$ 280 mIl mEtRO Só R$ 680 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

2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozinha, lavanderia
e vaga de garagem. Otima
oportunidade para sair do
aluguel! REF.: 08-3676

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

lizado com 3 dormitórios, sala,
cozinha, quintal, terraço com
churrasqueira, jardim e duas
vagas de garagem. URGENTE
REF : 02-3610

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

PtO PAUlIStA/ ExcEl.
ótImO SOBRAdO, A 5 SOBRAdO VIlA GUARAnI BElíSSImO SOBRAdO REFORmAdO BElíSSImO APtO BOcA dO mEtRô
APtO JABAqUARA
cOncEIçãO (BcO ItAú)
cASA téRREA
mIn. A Pé dO mEtRô
R$ 800 mIl - cId. VARGAS APtO Só R$ 400 mIl
R$ 380 mIl
R$ 650 mIl
2
Só R$ 340 mIl
cOncEIçãO Só R$450 mIl Ótima localização! 2 dormi- TODO REFORMADO, com 3 Próximo ao Metrô Jabaquara,
Apartamento com 67m2 de área Terreno de 750 m , casa c/ 3
dorms, 2 suítes, closet, amplo com 2 dormitórios, sala am2 dormitórios, armários, sala
2 dorms c/ arms, sala p/ 2
2 ambientes, cozinha com
ambs, terraço, AS, garagem. tórios, sala, cozinha, vaga de living, lavabo, coz. planejada, pliada pelo terceiro dormitório,
sala com sacada, cozinha
armários, reformado, condoMuito bem localizado, próximo garagem, bom para residência AS, entrada lateral e 2 vagas
de gars cobertas com portão planejada, vaga de gar, muito mínio R$ 250,00. Muito bom
a todo comércio local, agende
ou comercio. REF.: 11-3724
automatizado. Ref 10-3665 bem localizado. REF.:05-3659
negócio. REF.: 05-3651
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$ 750mIl

cASA téRREA
JABAqUARA R$ 400 mIl
( PARA REndA)

APtO cOncEIçãO “
BOcA dO mEtRô”
R$ 235 mIl

ótImO SOBRAdO mEtRô
R$ 850 mIl

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 2 Prox. Metrô Jabaquara, imóvel
suítes , sacada e closet, sala 2 com duas moradias e 2 vagas
ambs, lav, coz. planej, dep. emp, de garagem. Muito bom para
gar. c/ 2 vagas cobertas c/ portão investimento, fácil locação.
automático. REF.:11-3723
REF.: 08-3613

tERREnO c/cASA
téRREA R$ 600 mIl

BElO SOBRAdO
SOBRAdO dE VIlA
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE REFORmAdO R$ 750 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
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dormitórios , sala , copa, coz,
lavand, 7 vagas de garagem.
Aceita imóvel casa ou apto.
“URGENTE” Otima oportunidade. Ref 09- 2622

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

CRECI 017.070

1 suíte, terraço, copa/cozinha
com armários, jardim de
inverno, lavabo, quintal com
churrasqueira, 4 vagas de
garagem.Ref.: 15-2959

3 dormitórios, sala ampla,
cozinha, banheiros,lavanderia
, quintal e garagem para 2
automóveis em um terreno de
5x30. Ref 06-5000

APtO JABAqUARA
R$ 400 mIl

ExcElEntE APtO
PAUlIStA R$ 690 mIl

lIndO APtO R$ 348 mIl
REFORmAdO

Próx. metrô, EXCELENTE
3 dormitórios, suíte, sala 2
Todo reformado, à 5 min.
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU- ambientes c/ sacada , cozinha, Do Metrô, 2 dormitórios com
ÍTE, repleto de arms, sala c/
dependencia de empregada
armários, sala 2 ambientes,
sacada, cozinha americana c/ e area de serviço, 3 vagas de cozinha com armários, 60 m2
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. garagem, lazer etc . Ótima
úteis e vaga livre, Visite hoje!
para auto. REF.: 07-3318
oportunidade! REF.:01-2975
REF.: 04-3229

SOBRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRô cOncEIçãO
R$ 440 mIl

APtO mEtRô
cASA téRREA POR
JABAqUARA R$ 685 mIl R$ 375 mIl V. GUARAnI

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

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

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

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

tERREnO dE 640 m2
mEtRô JABAqUARA
R$ 1.180 mIl

cASA téRREA
V. GUARAnI R$ 420 mIl
2 dormitórios, sala, cozinha,

A duas quadras do Metrô, Excel. lo- lavanderia e 3 vagas de garacaliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala
gem. Ótimo terreno muito bem
ampla, copa, coz, vaga p/ vários
autos, enorme qtal. Oportunidade localizado, oportunidade para
investimento. REF.: 02-2963
p/ investimento! REF.: 08-3534

REFORMADO, com 3 dorms
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha
com Arms, lavand, ensolarado, lazer completo e garagem
para 2 autos. Òtimo custo
benefício. REF.:71-3072

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 local. Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

cOBERtURA dUPlEx
cOm 5 VAGAS
3 suítes,sala grande, coz.
Só R$ 1100 mIl
planejada, repleto de arms,
escritório, lav, qtal c/ churr, 200
Vista panorâmica para
m2 de AU,2 vgs de automóvel,
o parque, 5 vagas debelíssimo acabamento em rua
tranquila. REF.: 93-3124
marcs, 3 dorms, ste, sala
APTO “REFORMADO”
2 ambs, sala de jantar,
JABAQUARA R$ 480 mIl
escritório,coz, terraço
03 dormitórios, suíte, todos
com Armários,sala c/ sacada
c/
churr, lazer c/ piscina,
com vista para o Parque do
Estado, cozinha planejada,
quadra,143 m2 úteis. Próx.
todo REFORMADO, vaga de
Metrô. REF.: 21-3186
gar. e lazer. REF.: 01-3175

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em plena Av.Jose Maria
witaker, esquina, 3 frentes,
( 1 com galpão) c/300 m2 cada..
Ocasião..R$ 530 mil..cada.

3 dorts. armarios, suite, ótima sala,
lavabo, dep. emp, churr. tudo reformado em ótimo estado. garage fechada p/ 2 autos. P/venda rapida...
R$ 845.000. á 50m da Av. Jabaquara.

Anna Luiza Fleury Pereira, com base no artigo 12 do Estatuto Social,

sOBRAdOs NOVOs
VL. GuARANI

PRédIO VAGO, PARA INd. COM.

convoca todos seus membros a participarem da ASSEMBLÉIA EXTRA-

2/3 dorts, suite, sala, lavabo, cozinha,
enorme quintal. 2 vagas. ac. carro semi
novos. Preços a partir de R$ 499.000.
ac. financiamento.F:G.T.S.

Jabaquara, em plena Av. Comercial.
4.000m2 de terreno, com 3.500 m2
construidos. Vendo por menos que o
valor de m2 do terreno. R$ 5.000.000,
á combinar. ac. imóvel menor valor.

O CENTRO ESPÍRITA JOÃO SILVA, através de sua presidente,

ORDINÁRIA a realizar-se no próximo dia 16 de março de 2019, nas
dependências do Centro à Rua Edgard Pereira, 135, CEP - 04312-020
Vila Guarani - São Paulo, em primeira
convocação às 14:00 horas, ou na hipótese do não comparecimento de

CAsA TéRREA. VILA GuARANI,
PROxI AV. dIEdERIChsEN

Vaga, linda, fino acabamento, cont. 3 dorts. armarios, suite, sala,
copa-cozinha, mais 1 dorm. banh, cozinha nos fundos. (Terreno c/9x34)
ótimo quintal, passagem lateral, garagem até os fundos.vagas p/5 carros
grandes. jardim. Preço de ocasião: R$ 730.000.

Jóia, tudo em perfeita ordem , 100 m2 úteis. 3 dorms. armários,
suite, sala 1, grande sacada, ótima cozinha, lavanderia, quarto wC emp.
2 vagas de garagem. Grande area livre ajardinada e arborizada.
Ac. apto menor valor mesma região. Preço R$ 650.000

TRATAR COM NORAIR ZAMPIERI

(2/3) dois terços dos associados, realizar-se-á em segunda convocação
às 14:30 horas, no mesmo dia e local com a presença de qualquer
número de associados, sendo que as decisões desses
obrigarão aos demais, para tratar da seguinte ordem do dia:

APTO. sAúdE - á 350 MTs dO METRô

SÃO PAULO ZONA
SUL 5072-2020

sendo 1 suite, sala 2 ambientes com sacada, cozinha,
lavanderia , banheiros, vaga
de garagem e lazer. Preço
de ocasião. Ref .:07-3525

sOBRAdO sAúdE, 3OO MTs.
dO METRô

3 TERRENOs
juNTOs/sEPARAdOs

CASA TÉRREA
Jd. PRUdêncIA
R$ 450 mIl

cASA téRREA – cIdAdE SOBRADO - JABAQUARA EXCELENTE SOBRADO
R$ 550 MIL
V. GUARANI R$ 850 mIl
VARGAS R$ 830 mIl

APtO REFORmAdO
JABAqUARA R$ 315 mIl

Jabaquara, 3 DORMITÓRIOS, Òtimo terreno 10 x 50, plano,
Muito bonito, 2 dormitórios,
SUÍTE, sala 2 ambs, lav, coz. com casa térrea antiga com
suíte com armários, terraço,
Muito bem localizado com
sala 2 ambientes, cozinha
dormitório, sala, cozinha com com arms, qtal com churras- 3 dormitórios sala, cozinha ,
quintal, edícula, varias vagas com armarios, quintal, area de
queira, lavanderia , AS e 3
armários, banheiro, condomíde
garagem,
oportunidade
de
vagas de gar. com portão
serviço, garagem com portão
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo
investimento!. REF:05-3397.
automático. REF.: 08-3636
automatico. REF.: 04-3634
negócio! Ref 09-3706

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

útil, 2 dormitórios + escritório,
armários, sala 2 ambientes,
cozinha planejada, área de
serviço, garagem. REF.:12-3587

BElA cASA téRREA
R$ 470 mIl - mEtRô
JABAqUARA

Bairro residencial, casa aconchegante,2 dorms, banh, sala, coz,
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas
e jardim. Muito bem localizado!
Fácil acesso! REF. 05-3065
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Deliberar sobre a agregação da área do número 143,
da Rua Edgard Pereira ao número 135 da mesma via,
ocupada atualmente pelo Centro Espírita João Silva.

CRECI 9054

E-mail: norairzampieri@gmail.com
TEL.: 991696819 / 22760-7676 / 2276-4020

São Paulo, 08 de Março de 2019.

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

5583-0021
5581-3323
www.geraldoalvesimoveis.com
&

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 270 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 370 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 530 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 630 MIL

SOBRADO
CHÁCARA INGLESA
R$ 750 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga,
c/ 3 dorm., armários embutidos, suíte, wc social, living,
coz. c/ AE, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 4 carros, construção 163 m² - REF.: 16.770

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

Excelente oferta, abaixo da
avaliação, ótima localização da
Av. Bosque da Saúde, c/ gar. p/
2 carros, c/ 2 dorm., 1 c/ arm.
embutido, wc social, living p/ 2
amb. c/ sacada, coz. planejada,
lavand., lazer - REF.: 17.073

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

Vago, ótimo local, / 3 dormitórios, terraço, wc social,
sala, sl. de jantar, cozinha,
lavanderia, wc p/ empregada,
qto. despejo, garagem p/ 1
carro - REF.: 16.239

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

Área útil de 97m², c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/ 2
amb. c/ sacada, coz. planej.,
dep. p/ emp., gar. paralelas p/
2 carros, depósito, lazer, estuda
permuta c/ apto. 2 dorm., 1
vaga, na região - REF.: 16.446

APTO
BQ DA SAÚDE
R$ 298 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 380 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

TÉRREA
SAÚDE
R$ 540 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

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

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 C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 890 MIL

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.290 MIL

Reformada, impecável, terreno
300 m², construção 190 m², c/
3 dorm. c/ AE, amplo living,
lavabo, coz. planej., escritório,
área gourmet c/ churrasq. e
forno á lenha, piscina, saúde,
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

Excelente oferta, abaixo da
avaliação, vago, c/ 2 dormitórios c/ AE, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha
c/ AE, lavanderia, wc p/
empregada, garagem p/ 1 carro
REF.: 16.671

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

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

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/ empreg., quintal c/ churrasq., gar.
p/ 8 carros - REF.: 17.150

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

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

A 600 mts. do Metrô Alto do
Ipiranga, c/ 3 dormitórios, 1
suíte c/ AE, wc social, living,
lavabo, cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ empreg., garagem
p/ 2 carros - REF.: 17.016

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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 299 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 380 MIL

SOBRADO
V. MORAES
R$ 450 MIL

APTO
MIRANDÓPOLIS
R$ 550 MIL

SOBRADO COND. FECHADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condomínio fechado, c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/ 2
amb., lavabo, cozinha planejada, wc p/ empreg., gar. p/ 2
carros - REF.: 16.075

SOBRADO
V.GUMERCINDO
R$ 755 MIL

Excelente acabto., todos
cômodos c/ ar condicionado,
c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes,
living, lavabo, sl. Jantar, coz.
c/ AE, despensa, amplo sóton
p/ escritório c/ wc, garagem p/
2 carros - REF.: 16.413

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

Reformado, ótimo acabto., c/
3 dorm. c/ AE e ar condicionados, suíte, livin p/ 2 amb.,
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/
empreg., garagem p/ 3 carros REF.: 17.145

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

APTO
KLABIN
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

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 760 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 890 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Reformada, bom acabto.,
ótima localização, vago, c/
2 dormitórios, (1 c/ AE e ar
condicionado), wc social, pequena sala, cozinha americana
c/ AE, lavand, gar. p/ 1 carro,
ótima oferta - REF.: 16.935

terreno 188 m², construção
100 m², vago, c/ 3 dormitórios, wc social, sala, cozinha,
lavanderia, dependência p/
empregada, imóvel s/ garagem
- REF.: 16.747

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

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, quarto e wc p/ empregada,
garagem p/ 1 carro REF.: 15.774

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 310 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 410 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 590 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

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

Reformado, ótima localização,
c/ 2 dormitórios, ar condicionado, wc social, living, cozinha
c/ AE, lavanderia, quarto e wc
p/ empregada, garagem p/ 1
carro - REF.: 17.186

Ótima rua do bairro, terreno
plano medindo 255 m², construção de 86 m², vago, c/ 2
dormitórios, wc social, living,
cozinha, lavanderia, garagem
p/ 3 carros - REF.: 17.157

A 650 mts. do Metrô V. Mariana, reformado, impecável, área
útil de 70 m², c/ 2 dorm. c/
AE, wc social, living p/ 2 amb.
c/ sacada, coz. c/ AE wc p/
empr., gar. p/ 2 carros, cond.
R$ 650,00 - REF.: 17.212

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

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

Reformada, ótimo acabto., c/ 3
dorm., suíte, liv. p/ 2 amb., lavabo, 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

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 - PRÓX.
à R. BOQUEIRÃO
R$ 310 MIL

APTO
V. MOINHO VELHO
R$ 415 MIL

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 500 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 590 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 700 MIL

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE
R$ 769 MIL

APTO
SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
V. FIRMIANO PINTO
R$ 960 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 790 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

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

Boa localização da Rua
Maurício de Lacerda, terreno
medindo 10 x 22 mts.,
totalizando 220m², ótimo
para construtores ou outras
finalidades, estuda propostas REF.: 17.217

Excelente oferta, terreno 5 x 25
m, construção 167m², vago,
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living,
sl. de Jantar, lavabo, coz.
c/ AE, depend. p/ empreg.,
garagem p/ 2 carrosREF.: 17.179

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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 350 MIL

APTO
SAÚDE
R$ 419 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 510 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 598 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 730 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

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

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, construção 115 m² - REF.: 16.303

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

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

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

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

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 completo - REF.: 17.165

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

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

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

PÁG.
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•ESPORTES

Jovens mulheres podem tentar carreira esportiva
no Centro Olímpico, na Vila Clementino
Jovens mulheres podem
se transformar em atletas
proﬁssionais. Na região da Vila
Clementino, zona sul paulistana, ﬁca o Centro Olímpico
de Treinamento e Pesquisa,
ligado à Prefeitura, e que
promove constantemente seletivas para escolher talentos.
E nesse mês de março, em que
se celebra o Dia da Mulher, há
várias delas acontecendo.
Uma das mais disputadas
é a de Futebol Feminino. O
exemplo de garra das seleções nacionais femininas, muitas vezes demonstrando mais
engajamento e paixão que as
masculinas, têm atraído mais
adolescentes ao esporte.
Recentemente, a seleção
do Centro Olímpico foi campeãs da Fiesta Sudamericana
de la Juventud, competição
organizada pela Conmebol
que é equivalente à Libertadores Sub-14. E já haviam
conquistado o Paulista e o Brasileiro da categoria. A goleira
Isabella de Souza foi ainda
premiada por ser a menos
vazada, e a ponta Milena Ferreira levou o título de melhor
jogadora e artilheira, com oito
gols em seis jogos.
O Futebol Feminino do
Centro Olímpico realiza peneiras mensais para meninas
nascidas de 2004 até 2010.
Para participar, é necessário o
pai ou responsável preencher

o Requerimento de Peneiras
e a aluna comparecer no dia
indicado com equipamentos
para prática do futebol. As
peneiras são realizadas todas
as primeiras sextas-feiras de
cada mês, sendo transferida
para a segunda sexta-feira do
mês em caso de algum feriado. Em março será em 15/03,
16h30 (nascidas em 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 e 2011 - categorias Sub 11,
Sub 13 e Sub 15)
A peneira de basquete
feminino será dia 13, 14h, para
nascidas em 2005, 2006, 2007
e 2008 .
Para o Handebol, a próxima peneira na categorias Mirim (nascidas em 2007, 2008,
2009 e 2010) será dia 25/03,
às 14hs. Para o infantil (2005
e 2006), dia 26/03 às 14hs ; Cadete (2003 e 2004), dia 27/03
às 14h ; e Juvenil (2001 e 2002)
, dia 28/03, às 14h. Haverá uma
reavaliação de todas as atletas (tanto aprovadas quanto
reprovadas), dia 29/03, às 14hs
Já as seletivas para natação
vão acontecer dia 27/03, 14h.
Para nascidas entre 2009 e
2012, é necessário ter adaptação à piscina funda (2,0
metros) e ser iniciado nos
nados de crawl e costas. Para
nascidas em 2007 e 2008, é
necessário ter adaptação à
piscina funda (2,0 metros) e ser
iniciado nos nados de borbole-

ta, costas, peito e crawl. Para
atletas nascidas nos anos de
2005 e 2006, e que já praticam
natação competitiva, não é
realizada peneira, mas sim avalição do currículo para possível
ingresso nas nossas equipes.
As peneiras estão condicionadas ao término da reforma
da piscina do COTP. Por favor,
entrar em contato com a secretaria do COTP para conﬁrmar a realização da peneira ou
não (3396-6452/3396-6451).
Outros esportes
As peneiras para vôlei já
foram realizadas em janeiro.
Há possibilidade de disputar uma vaga nos times de
outros esportes como Luta
Olímpica, destinada a atletas
de 2002 a 2012, que acontece
toda primeira segunda-feira
do mês, mas nesse mês de
março será dia 11, às 13h30.
Para tentar se tornar atleta
de ponta em boxe, é preciso
ter idade entre 10 e 18 anos e
a inscrição deve ser feita na
última semana de cada mês.
Não são realizadas seletivas,
mas é necessária a prévia iniciação de cada criança por ser
um esporte de contato direto.
Para a Ginástica artística,
as seletivas são realizadas
todas as primeiras segundasfeiras de cada mês, sempre às
11h, e somente para meninas
nascidas em 2013 ou 2012. Os
aprovados deverão aguardar

contato somente quando
houver a formação de uma
nova turma.
Em Luta Olímpica, as vagas
são para atletas nascidos de
2002 a 2012, toda primeira
segunda-feira do mês, 13h30.

Em março, será no dia 11.
As avaliações será no campo do Centro Olímpico (Rua
Pedro de Toledo, 1651 - Vila
Clementino - perto da estação AACD Servidor do Metrô
(linha 5).

•ACONTECE
Cata Bagulho
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Mariana realiza no próximo sábado,
dia 09 de março, a Operação Cata-Bagulho na região
de Moema/Indianópolis. As
equipes percorrerão as Ruas
Contidas no Quadrilátero:
Av. Jabaquara, Av. Piassanguaba, Av. Rubem Berta, Rua
Luis Gois. O material deve ser
colocado pela manhã (antes
das 7h).

Cata Bagulho
Jabaquara

12 ANOS DE
UPO
VIAGENS EM GR

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR

EM 2019 (AOS SÁBADOS)
13 DE ABRIL DE 2019
CAMPOS DO JORDÃO - SP

Inclui: Micro ônibus, lanche de bordo, Almoço bairro Capivari,
Visita ao Palácio do Governador e ao Auditório Claudio Santoro.

Valor: 239,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 124,00

27 DE ABRIL DE 2019
SANTUÁRIO APARECIDA - SP

Inclui: Onibus Executivo, lanche de bordo, Visita ao
Santuário de Aparecida e complexo Religioso/Turistico
com guia de turismo. Não inclui almoço, no local tem uma
enorme Praça de Alimentação, com inúmeras opções.

Valor: 159,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 84,00

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
Fone: 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

A Subprefeitura do Jabaquara realiza no próximo
sábado, dia 09 de março, a
Operação Cata-Bagulho no
bairro da Vila Mascote. Para
conhecer exatamente as vias
beneﬁciadas e também conferir o calendário do ano todo,
acesse esse link na internet:
https://bit.ly/2NlJMPS. O material deve ser colocado pela
manhã (antes das 7h).

Alcoolismo?
Procure o AA

Você está interessado no
problema do alcoolismo ou
em saber como milhões de
alcoólicos encontraram a sobriedade em Alcoólicos Anônimos? Se estiver, está convidado a assistir a uma Reunião
do Grupo São Judas de AA. Os
encontros acontecem diariamente: de segunda a sextas,
20h; sábados, domingos e
feriados, às 18h, na Avenida
Jabaquara, 2876, conjunto 2,
ao lado da estação São Judas.
Outras informações: 33159333 (24 horas).

