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Há solução para ocupação de viadutos?

Página 3

Respeitável público! Tem 
Circo Show no Plaza Sul 
Shopping no domingo, 24

Chegou o outono: tempo de 
cafés, capuccinos, bolo quentinho, 
pão de queijo e croissant...  

Página 4

Foto: Divulgação/Governo do Estado

As áreas na divisa das Subprefeituras de Vila 
Mariana e Jabaquara têm sido alvo de operações 
semanais conjuntas para remover lixo e estruturas 
não permitidas usadas por pessoas em situação de 
rua e usuários de drogas. São baixos de viadutos 
ao longo das Avenidas dos Bandeirantes e Afonso 
D’Escragnole Taunay e áreas verdes próximas. Além 
de equipes das subprefeituras, participam oficiais da 
Guarda Civil Metropolitana, assistentes sociais, agen-
tes de saúde e até policiais do Grupo de Operações 
Especiais (GOE) estão atuando em algumas delas 
para encontrar eventuais fugitivos da justiça. Mas, de-
pois das ações, eles retornam. Há solução? Página 7

Feira Noturna de Orgânicos é retomada
Foto: SP Zona Sul

Pimentas, cebolas, ver-
duras, legumes, frutas de 
vários tipos - mas todas 
com algo em comum: 
produzidas sem uso de 
agrotóxicos e vendidas 
diretamente de produto-
res. A Feira Noturna de 
Orgânicos foi retomada 
essa semana na Aveni-
da José Maria Whitaker, 
na divisa entre Planalto 
Paulista e Mirandópolis 
e será promovida sema-
nalmente, de agora em 
diante, às quartas, das 
17h às 21h. Ela acontece 
em terreno reformado 
por três meses e que ga-
nhou área de convivên-
cia, nova iluminação e 
acessibilidade. Página 6

Foto: Divulgação/Subprefeitura Jabaquara



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

VOCÊ SABIA?

Plástico polui, destrói e contamina águas

Professora que criou Projeto de Robótica com Sucata, no 
Jabaquara, é finalista de prêmio mundial em educação

O Dia Mundial da Água é 
celebrado em 20 de março. 
Dados e notícias recentes 
indicam que há muito traba-
lho a fazer no que se refere à 
preservação desse recurso que 
é essencial à vida no planeta.

Rios e oceanos poluídos, 
especialmente pelo excesso de 
plástico, indicam que a pre-
servação da água tem estreita 
relação com a forma com que 
o ser humano cuida dos resí-
duos que gera. A maior parte 
do lixo encontrado nas praias 
e rios brasileiros é composto 
por plástico. 

Monitoramento feito pelo 
Instituto Oceanográfico da 
Universidade de São Paulo 
nas praias brasileiras indicou 
que a quase totalidade dos re-
síduos encontrados em praias 
brasileiras é de plásticos. 

E vale lembrar que esse 
plástico mata peixes e outros 
animais marinhos, não só no 
Brasil, mas no mundo todo. 
Essa semana, foi encontrada 
uma baleia morta com 40 
quilos de plástico em seu es-
tômago, nas Filipinas.

A ONU Meio Ambiente 
no Brasil, responsável pela 
campanha Mares Limpos, 
informa que entre 60 e 90% 
do lixo encontrado nos mares 
é composto por vários tipos 
de plásticos, em diferentes 
tamanhos e estágios de degra-

dação. São pequenos pedaços 
ou até imensas redes de pesca. 
Boa parte do lixo chega aos 
mares trazidas pelos rios de 
água doce, outra parcela é 
descartada nas praias e nos 
próprios oceanos, como em 
barcos pesqueiros, cargueiros 
e navios de cruzeiro.

Nas praias brasileiras, bi-
tucas de cigarro, canudos, 
tampinhas, garrafas e sacolas 
plásticas de supermercado, 
sacos plásticos em geral, estão 
entre os itens mais retirados 
das praias brasileiras. Peda-
ços de isopor, copos, pratos e 
talheres de plástico também 
estão na lista.

Nesse dia 22 de março, Dia 
Mundial da Água, a cidade de 
Santos vai receber o lança-
mento do Plano Nacional de 
Combate ao Lixo no Mar 

Estudo divulgado em feve-
reiro pela ONG WWF aponta 
que o Brasil é o quarto país 
do mundo a produzir e con-
sumir mais plásticos, atrás 
apenas de Estados Unidos, 
China e Índia.  Os números 
ainda revelam que o volume 
de plástico que vaza para os 
oceanos todos os anos é de 
aproximadamente 10 milhões 
de toneladas. A previsão é 
de que mais de 104 milhões 
de toneladas de plástico vão 
poluir os ecossistemas até 
2030 se nenhuma mudança 

signi� cativa ocorrer no com-
portamento da população.

Vale destacar que mesmo 
nos rios, o descarte irregular 
desse material prejudica a 
vida. A poluição do plástico 
ainda afeta a qualidade do ar, 
do solo e sistemas de forneci-
mento de água. Os impactos 
diretos estão relacionados a 
não regulamentação global 
do tratamento de resíduos de 
plástico, à ingestão de micro 
e nanoplásticos (invisíveis aos 
olhos) e à contaminação do 
solo com resíduos.

A queima ou incineração 
do plástico pode liberar na 
atmosfera gases tóxicos, aló-
genos e dióxido de nitrogênio 

e dióxido de enxofre, extre-
mamente prejudiciais à saúde 
humana. O descarte ao ar 
livre também polui aquíferos, 
corpos d’água e reservatórios, 
provocando aumento de pro-
blemas respiratórios, doenças 
cardíacas e danos ao sistema 
nervoso de pessoas expostas.

Como ajudar
O que os moradores da 

maior metrópole do país - e 
também maior consumidora e 
geradora de resíduos - podem 
fazer?

Em São Paulo, não há li-
xões, apenas aterros sani-
tários, o que já é bastante 
positivo. Mas, a adesão da 
população a programas como 

É do “lixo” que pode sair 
um prêmio de um milhão de 
dólares para uma professo-
ra da zona sul paulistana. A 
educadora Débora Garofalo 
já foi selecionada como uma 
das 10 melhores pro� ssionais 
do mundo no Global Teacher 
Prize, uma espécie de prêmio 
Nobel da educação. 

O vencedor será anunciado 
no domingo, 24 de março, em 
Dubai, nos Emirados Árabes,  
leva o valor para casa. Seja qual 
for o resultado, Garofalo con-
sidera-se vitoriosa, ou melhor, 
avalia que os resultados do 
projeto são um prêmio em si.

Caso vença, a professora 
da rede municipal de ensino, 
entretanto, promete reinvestir 
o valor em projeto educacional 
para difundir seu projeto: Ro-
bótica com Sucata. 

O projeto
Há quatro anos, a profes-

sora lançou um desafio aos 
alunos da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Ary 
Parreiras, na Vila Babilônia, 
região periférica do Jabaquara. 
Eles deveriam circular pelo 

bairro - munidos de sacos 
adequados e resistentes, luvas 
e com orientação - em busca 
de recicláveis. Voltaram para a 
sala de aula com itens que po-
deriam ter sido encaminhados 
à coleta seletiva, como garrafas 
de plástico pet, saquinhos, 
caixas de papelão, latinhas de 
ferro, potes de plástico e vidro 
em diversos formatos, folhas 
de papel e papelão... 

Com esse material, Débora 
passou a elaborar, em sala 
de aula, projetos de robóti-
ca. Carrinhos com faróis que 
acendem de verdade, helicóp-
teros com hélices que giram, 
semáforos com luzes que se 
alternam... 

As crianças, de comunida-
des como Beira Rio, Vietnã e 
Alba, no Jabaquara passaram 
não só a ver valor em objetos 
que eram antes desprezados 
como também aprenderam 
a dar novos usos a eles.  Ini-
cialmente, transformaram-se 
em brinquedos. O primeiro 
protótipo construído foi um 
carrinho movido a balão de ar. 

Depois, até mesmo itens 
úteis para economizar ener-

gia em casa, evitar riscos de 
incêndio... Os alunos passa-
ram a participar, inclusive, de 
eventos externos de tecnologia 
e inventos.

Sem falar que os objetos 
deixaram de ir parar em córre-
gos ou nas vias públicas, con-
tribuindo para evitar a proli-
feração de insetos e animais 
sinantrópicos, que transmitem 
doenças, além de deixar o 
bairro mais limpo e bonito. 
Estima-se que, nos quatro 
anos do projeto até agora, já 
foi recolhida das ruas cerca de 
uma tonelada de recicláveis 
pelos alunos, além de itens 
de lixo eletrônico - aparelhos 
quebrados ou em mau funcio-
namento. 

A professora Débora mos-
trou aos alunos não apenas a 
importância de desenvolver 
atitudes sustentáveis, com 
atenção à geração e destina-
ção � nal correta dos resíduos, 
como ao mesmo tempo inves-
tiu no ensino da programação. 

O projeto Robótica com 
Sucata fez com que o uso da 
tecnologia e de atividades prá-
ticas trouxesse novas visões 

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Prefeituras Regionais, e o 
objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

o de coleta seletiva ainda pre-
cisa aumentar muito.

Estima-se que apenas 7% 
do lixo produzido na capital 
é encaminhado para a recicla-
gem.  Existe ampla estrutura, 
entretanto, para que a recicla-
gem aumente. 

A coleta seletiva atende os 
96 distritos da capital. Nas 
zonas sul e leste da cidade, 
o serviço é prestado pela 
concessionária Ecourbis Am-
biental, que tem caminhões 
especiais para essa coleta.  
Em alguns bairros, a seleti-
va passa até duas vezes por 
semana. Para saber quando 
a coleta seletiva estará em 
sua rua, basta acessar https://

ecourbis.com.br/coleta/in-
dex.html. Depois, basta colo-
car todo o material reciclado 
(além dos plásticos, papel 
limpo, metal, vidro) em uma 
única embalagens, bem acon-
dicionado, uma hora antes do 
previsto para a coleta.

O material é posteriormente 
separado em Centrais Me-
canizadas de Triagem e ma-
nualmente, por cooperativas 
formadas por famílias que so-
brevivem graças à renda obtida 
com a venda de recicláveis.

Se todos encaminharem 
corretamente o plástico para 
reciclagem, estarão ao mesmo 
tempo contribuindo para a 
não poluição das águas com 
plásticos e microplásticos.

Outra ação urgente é redu-
zir o uso dos plásticos, evi-
tando a compra de produtos 
feitos com esse material ou 
embalados com ele e reapro-
veitando aquele que inevita-
velmente chega à sua casa. 
Descartáveis e o chamado 
plástico de uso único também 
devem ser sempre evitados: 
canudos, mexedores de café, 
saquinhos... 

A Onu Meio Ambiente 
também vem incentivando a 
população mundial a recusar 
esses descartáveis, solicitando 
a substituição por itens de 
uso contínuo, como copos de 
vidro e guardanapos de pano.

NO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, 22 DE MARÇO, A 
CIDADE DE SANTOS SEDIA O LANÇAMENTO DA 
CAMPANHA CONTRA POLUIÇÃO DOS OCEANOS

sobre o poder da educação ao 
próprio futuro dos jovens. Os 
pais passaram a acompanhar 
o trabalho mais de perto e 
vários outros prêmios já foram 
conquistados pela proposta: 
Associação Comercial do Es-
tado de SP, � nalista do desa� o 
de aprendizagem do MIT e do 
Prêmio Claudia na categoria 
políticas públicas. 

Também foi possível cele-
brar que o índice de evasão 
caiu e Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(Ideb) da escola aumentou.

Foto: Prefeitura de Santos/Divulgação

Fotos: Arquivo Pessoal/Divulgação
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•CULTURA

Dia 24 tem Circo show no Plaza Sul Shopping
Respeitável público, o 

Plaza Sul Shopping orgulho-
samente apresenta o Circo 
Show na 3ª edição do Plaza 
Cultural, iniciativa mensal 
que promove atrações cul-
turais gratuitas no centro 
de compras. O grupo trará 
performances circenses de 
nível internacional para se-
rem desfrutadas por toda 
a família.

Na ocasião, os pequenos 

e adultos poderão encantar-
se com a flexibilidade do 
contorcionista, as brincadei-
ras do palhaço, as ilusões do 
mágico e toda a habilidade 
do malabarista e equilibris-
ta. O evento acontecerá no 
dia 24 de março, às 14h, no 
Parque do Plaza, espaço que 
recria condições existentes 
em jardins públicos, localiza-
do no piso P2.

Para garantir um dia in-

teiro de muita diversão, 
o Terraço do Plaza estará 
aberto a partir das 9 horas 
com atividades para todos 
os gostos. Os visitantes 
terão a oportunidade de 
aproveitar atrações como 
badminton, vôlei, basque-
te, chute ao gol, pista para 
andar de bicicleta, skate e 
patins. A área ainda permite 
empinar pipa e se divertir 
com as tradicionais brinca-

deiras amarelinha e corrida 
de saco. No espaço, ainda 
há lounges de descanso e 
espaço para se divertir com 
os pets.

“Esperamos que nos-
sos visitantes e vizinhos 
aproveitem muito toda a 
magia do circo nesta edição 
do Plaza Cultural, evento 
criado para trazer diferen-
tes atrações culturais para 
dentro do shopping. Como 

de costume, esperamos as 
famílias desde a manhã para 
curtir um dia juntos, com 
segurança e muito confor-
to”, afirma Fabio Segura, 
Superintendente do Plaza 
Sul Shopping.

SERVIÇO:
Terraço do Plaza - Data e 

horário: 24 de março, das 9h 
às 13h . Local: G4 – estaciona-
mento descoberto – acesso 
pela Rua Frei Rolim . Classifi -

cação: Livre. Evento Gratuito
Circo Show - Data e ho-

rário: 24 de março, às 14h. 
Local: Parque do Plaza – P2. 
Classifi cação: Livre. Evento 
Gratuito

Plaza Sul Shopping : Praça 
Leonor Kaupa, 100 - Jardim da 
Saúde, São Paulo. TelefoneÇ 
4003-7220. Site: www.plaza-
sulshopping.com.br; www.
instagram.com/plazasul
shopping

 Apresentação do projeto Plaza Cultural acontecerá no domingo, 24 de março. Programação terá início no Terraço do Plaza a partir das 9h
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•GASTRONOMIA

Outono pede capuccinos, cafés, 
bolos quentinhos e pão de queijo

♪♫
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: 

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

A autêntica 
culinária japonesa, 

preparada por sushimen 
vindos dos melhores 

restaurantes de São Paulo

• Rodízio • A la Carte • Sushi Bar       • Temakis • Teishokus • Combinados

Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 515
(próximo ao metrô Conceição)
Telefone: 2305-2743

VENHA 

CONFERIR!

 SHIMEJI NA 

MANTEIGA COM 

CEBOLINHA

Almoço - Segunda a Sábado, 
das 11h30 às 16h

Jantar - Terça a Sábado,
 das 18h30 às 22h

Depois de um longo e 
caloroso verão, o outono 
chegou. De mansinho, com 
a garoa substituindo os tem-
porais das últimas semanas, 
com a queda de temperatura. 
E com esse tempo nubla-
do e ligeiramente frio, vem 
também aquela carência por 
um aconchego, a vontade 
quase incontrolável de tomar 
um cafezinho reconfortante, 
acompanhado de um pão de 
queijo ou uma fatia generosa 
de bolo quentinho. 

Uma das boas pedidas na 
região é a charmosa cafeteria 
Inverno D’Italia, com loja no 
Plaza Sul Shopping. A refe-
rência ao país europeu vem, 
na verdade, da paixão pelos 
cafés de sabor intenso. Os 
cafés da marca são cultivados 
por família do interior paulista 
desde o século XIX com essa 
inspiração italiana.

Um “espresso”, coado, é 
daquelas pedidas que se tem 

que provar. Pode chamar à 
mesa para acompanhar um 
bolo cremoso de churros, 
com aquele toque de doce de 
leite e canela.  

Os capuccinos são prepa-
rados em diferentes versões: 
Canela e Amêndoas, Chocola-
te ao Leite, Meio Amargo ou 
Amargo. 

Quem curte os doces para 
acompanhar esse momento 

de resgate de energia pode 
optar pelas eclairs  (bombas), 
tortas clássicas como a holan-
desa ou de inspiração mais 
brasileira como a de banana. 
Muffins, brownies, donuts 
também enfeitam as vitrines. 

Entre os salgados, o pão 
de queijo não poderia faltar. 
Mas há quiches, misto frio, 
sanduíche natural, italiabur-
ger, tortas salgadas...

Agora... e se o tempo virar 
de novo, como é tão típico 
na capital paulistana? Bom, 
aí aproveite para conferir os 
sabores gelados, as batidas 
Frozen:  Café, Cappuccino, Ca-
ppuccino Avelã, Cappuccino 
Vanilla, Morango, Chocolate, 
Pistache, Brigadeiro, e vários 
outros sabores. 

Tem também sodas bem 
refrescantes como maçã ver-
de, framboesa, limão… Ou 
que tal um Capriccio, sorvete 
que leva Nutella, Leite Ninho, 
Castanha de Caju, pedaços de 
morango e chantily? 

A loja fi ca no Piso 2 - Infor-
mações pelo telefone: 5058-
6445.  
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RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO

A 300 M 
DO METRÔ

Projeto em aprovação/modifi cação na PMSP e está sujeito a alterações. O empreendimento só será comercializado após o registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis sob os termos da Lei n° 4.591/64. Futura Comercialização: T-Home 
Imóveis Ltda. – Rua Loefgreen, 1.057 – 6° andar – Vila Clementino – São Paulo/SP. Tel.: (11) 5591-6000 – CRECI: J-27573. 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.

tel: 11 3181.7538
tangramconceicao.com.br

REALIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO E 
FUTURA INTERMEDIAÇÃOFUTURA INTERMEDIAÇÃO

VISITE O STAND

BREVE LANÇAMENTO

Perspectiva ilustrada da fachada. Imagem sujeita a alteração.

Perspectiva ilustrada da piscina adulto. Imagem sujeita a alteração.

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

Exatamente o
que precisa, onde 

você deseja.
1 A 3 DORMS. + LAZER COMPLETO
35 A 83 M2

RESIDENCIAL
MALL INTEGRADO  

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

VISITE O DECORADO NA                                   A PARTIR DO DIA 23/03.
Rua Pereira Estéfano, 308 - Saúde

•COMÉRCIO

Vila Mariana tem loja de fábrica 
de tecidos autocolantes: Facinos

purina. Entre as estampas, há 
desde temática infantil – super 
heróis, princesas, personagens 
do universo crianças, desenhos 
suaves – até temáticas de festas 
(junina, páscoa, natal...).

Motivos animais, fl orais, ro-
mânticos, grafismo estão na 
lista de possibilidades. Há ainda 
linhas temáticas, como Linhas 
Paris, Poá, Xadrez, Arabesco, 
Flor e Fruto, Fazenda, Viagem, 
Fundo do Mar, Cozinha...

Na verdade, o interessante 
é sempre dar uma passadinha 
por lá para conferir as novi-
dades. A Facinos investe em 
constantes renovações, já que 
participa da famosa feira Mega 
Artesanal, anualmente, e de 
programas de TV e canais de 
youtube comandados por ar-

tesãos e aplicativos que mos-
tram como usar o produto, dão 
dicas, ensinam a customizar 
roupas, móveis, objetos... Na 
loja, são ainda encontrados 
acessórios diversos, como en-
feites, fi tas, colas especiais.

A Facinos também atende 
lojistas e interessados em re-
vender o produto. O catálogo 
completo pode ser conferido no 
site www.facinos.com.br ou re-
tirar pessoalmente na loja física.

A loja fica na Rua Santa 
Cruz,573. Tel: (11) 2823-7222 
ou (11) 2823-7224. Informa-
ções também pelo WhatsApp: 
(11) 9 7146-2107

Não há limites para a criativi-
dade? Quem se aventura pelos 
corredores de uma ampla loja 
na Rua Santa Cruz,573 confi rma 
essa ideia. Ali há uma fábrica de 
tecidos autocolantes em uma 
infinidade de estampas, cores 
lisas e texturas diferentes.

Ainda assim, a Facinos já 
é bem conhecida entre arqui-
tetos, decoradores, artesãos 
que adoram fazer trabalhos em 
casa, renovar roupas e acessó-
rios, decorar ambientes residen-
ciais e comerciais ou até mesmo 
encapar livros e cadernos.

Assim como há centenas de 
estampas diferentes, há tam-
bém inúmeras possibilidades 
de fazer uso dos tecidos auto-
colantes. Super fáceis de usar, 
eles são vendidos em rolos, 
folhas ou bobinas. Basta tirar o 
papel da parte de trás e aplicar 
na superfície desejada.

Tem gente que usa pra en-
capar cadernos. Tem decora-
dor que aplica em móveis ou 
objetos como abajures e caixas 
decorativas para dar um toque 
diferente ao ambiente. Tem ar-
quiteto que aplica em paredes 
para criar um ambiente temáti-
co e inovador.

Tem também artesãos que 
usam para esbanjar talento e 
produzir ou personalizar ob-
jetos como vasos, porta-joias, 
agendas, caixas para arquivar 
documentos ou fotografi as... E 
ainda fazem disso um negócio, 
revendendo sua arte para ami-
gos ou pela internet.

A diversidade está também 
na composição do produto, o 
que explica sua versatilidade. 
Tem tecido autocolante 100% 
algodão, mas tem também linha 
impermeável, linha de feltro, ve-
ludo e tecidos com glittler e pur-

O uso em artesanato e 
papelaria é frequente, 

mas o tecido autocolante 
também é procurado por 
arquitetos, decoradores, 

cenógrafos, costureiras...
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•MEIO AMBIENTE

Feira Noturna de Orgânicos é retomada, 
às quartas, com cerca de 20 expositores

Cerca de 20 expositores 
participaram da primeira noite 
de Feira Orgânica essa semana 
na área livre da Avenida José 
Maria Whitaker. A feira retornou 
ao espaço após as obras de revi-
talização no local, que custaram 
R$ 250 mil à Prefeitura, e será 
promovida todas as quartas, 
das 17h às 21h. As demais feiras 
livres comuns, às terças, sextas 
e sábados, também voltam a ser 
promovidas no local.

De acordo com Sérgio Shi-
geeda, um dos integrantes do 
Cades Vila Mariana e participan-
te da horta comunitária da Saú-
de, a ideia é promover um cha-
mamento público para que mais 
expositores possam se quali-
ficar para participar da feira.

Entre os produtos vendidos, 
havia uma boa diversidade: 
caquis, avocados, morangos, 
ameixas, bananas, maçãs eram 
algumas das frutas. Entre os 
legumes, destaque para jilós, 
beringelas, batatas, cebolas 
de diferentes tipos, mandio-
cas, mandioquinha, cenoura, 
batata doce… E, mesmo com 
as recentes chuvas, havia boa 
diversidade de verduras, como 
rúcula, alface, escarola, espina-
fre… Tudo sem agrotóxicos, 
diretamente do produtor. Ovos 
de galinhas criadas soltas e 
alimentadas sem agrotóxicos 
também têm um estande.

A feira ainda se diferencia 
por oferecer alguns produ-

tos como potes de temperos, 
molhos artesanais vendidos 
prontos, PANCs (Plantas Ali-
mentícias Não Convencionais), 
farinhas produzidas também 
sem agrotóxicos, própolis e 
outros fitoterápicos, itens de 
limpeza biodegradáveis etc.

Saudável
O prefeito Bruno Covas 

foi pessoalmente conferir a 
conclusão dos trabalhos, bem 
como a Secretaria do Desen-
volvimento e Trabalho, Aline 
Cardoso, e os vereadores Mario 
Covas Neto e Aurelio Nomura.

O prefeito, que recente-
mente perdeu mais de 15 quilos 
de peso, disse que “precisou 

aprender a ser fã” de legumes, 
verduras e frutas. “Quem quer 
perder e manter o peso, precisa 
passar por reeducação alimen-
tar”, comentou Covas, enquan-
to circulava pelas barracas.

Ele também foi abordado por 
populares pedindo fotos e fazen-
do reivindicações locais como a 
retirada de carcaças de veícu-
los abandonadas pelo bairro.

A obra
A área livre existente no en-

contro das avenidas José Maria 
Whitaker, Afonso Mariano Fa-
gundes e Alameda dos Guatás, 
na divisa entre Planalto Paulista 
e Mirandópolis, é usada para 
promoção de feiras livres há 

mais de 20 anos.
No fi nal do ano passado, as 

feiras passaram a ser promovi-
das em plena avenida porque 
teve início a obra de requalifi -
cação do espaço. E a Feira Orgâ-
nica Noturna, que foi realizada 
apenas nos meses de outubro 
e novembro em caráter expe-
rimental, foi temporariamente 
suspensa até essa quarta, 20, 
quando foi retomada em caráter 
permanente.

Foram feitos reparos no 
asfaltamento, o passeio ganhou 
acessibilidade e lá também foi 
construído um sarjetão, para a 
drenagem pluvial. Além disso, 
foi instalada nova iluminação

Saúde e Estética

Cuidadores

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
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

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)

Ótica

CIRURGIÃ DENTISTA
DRA. CECILIA RUIZ V. KANDA

- Clínica Geral
- Aparelhos para tratamento 
de ronco e apneia

Rua dos Buritis, 128 - Sala 507 A (Metrô Jabaquara)
   5011.2398 |     9.9661.5049 zap

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

CROSP 101930

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

instrumentos musicais 
e pinturas de quadros

•SAÚDE

Neste domingo (24), é cele-
brado o dia mundial de combate 
à tuberculose, que atingiu mais 
de 60 mil pessoas no município 
de São Paulo entre os anos de 
2008 e 2018.

A estimativa é que uma pes-
soa doente e com o bacilo ativo 
no escarro infecte, em média, 
de 10 a 15 pessoas no período 
de um ano. O diagnóstico e 
tratamento estão disponíveis 
em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) da capital.

A doença tem cura, porém, 
como a melhora clínica é muito 
rápida (com diminuição dos 
sintomas em um mês), alguns 
pacientes abandonam a me-
dicação, que deve ser tomada 
regularmente durante seis 
meses. A interrupção aumenta 
a chance de causar resistência 
do organismo ao remédio, o 
que pode levar a necessidade 

de troca dos medicamentos e 
ampliação do tempo necessário 
para a cura do paciente.

A tuberculose é transmitida 
por via respiratória quando o 
doente fala, tosse ou espirra.  Já 
o compartilhamento de objetos 
como roupas, toalhas ou copos 
não trazem risco de contamina-
ção. Tosse persistente por mais 
de três semanas é o principal 
sintoma da doença, que também 
provoca dores no peito, perda de 
peso, falta de apetite, febre e san-
gramento das veias respiratórias.  

A prevenção à tuberculose 
é oferecida pela vacina BCG, 
aplicada em crianças recém-nas-
cidas ou com até, no máximo, 
4 anos, 11 meses e 29 dias de 
vida. A dose protege a criança 
contra as formas mais graves da 
doença e está disponível gratui-
tamente, no Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Tosse por mais de três semanas? 
Cuidado! Pode ser tuberculose!
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•SEGURANÇA

Subprefeitura do Jabaquara promove ações em 
viadutos e praças próximos à Av. Bandeirantes

pela área relatam abordagem 
nos semáforos e esquinas. Há 
quem conte haver mendicância, 
outros relatam assaltos ou abor-
dagens agressivas, em busca de 
dinheiro para o consumo das 
drogas. 

Recentemente, a situação 
parece ter ficado mais crítica. 
O subprefeito do Jabaquara, 
Arnaldo Faria de Sá, desenvol-
veu uma operação especial ali, 

com apoio inclusive do Grupo 
de Operações Especiais da Po-
lícia - o GOE - já na primeira 
semana após sua posse, no fi nal 
de fevereiro. “Não podem fi car. 
Ninguém pode obrigar pessoas 
em situação de rua a buscarem 
apoio em albergues e outros 
serviços, mas isso não signifi ca 
que têm o direito de se instalar 
ali”, disse o subprefeito. Faria 
de Sá ainda relatou que o apoio 

Desde 2010, o jornal São 
Paulo Zona Sul já abordou vá-
rias vezes o drama de usuários 
de drogas, em especial álcool 
e crack, que ocupam os baixos 
de viadutos na Avenida dos 
Bandeirantes e sua sequência, 
a Afonso D’Escragnole Taunay. 
Também as praças e áreas ver-
des ao redor dos viadutos, em 
área que é divisa das subprefei-
turas Vila Mariana e Jabaquara, 
o triste cenário se espalha. 

A situação, segundo mo-
radores, só vem piorando. No 
passado, já houve diversas ope-
rações de assistentes sociais, 
guardas civis metropolitanos, 
agentes de saúde e também 
de equipes de limpeza e jardi-
nagem, inclusive em conjunto 
com apoio da Polícia Militar, 
mas depois que as abordagens 
terminam e a Prefeitura fi naliza 
a limpeza e recolhimento de 
objetos proibidos, os ocupantes 
retornam.

Moradores de bairros vizi-
nhos e motoristas que circulam 

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
Fones: 2068-1854 e 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

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

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

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

da Polícia seria importante para 
encontrar eventuais pessoas 
com histórico criminal. 

Desde então, várias ações 
vêm sendo promovidas no local.  
“Todas as semanas estamos lá. 
Eles voltam, mas nós voltamos 
para limpeza, retirada de obje-
tos que caracterizem instalação 
defi nitiva”, conta Beto Mendes, 
chefe de gabinete da Subprefei-
tura do Jabaquara. “Na primeira 
operação, com apoio policial, 
houve duas prisões de pessoas 
já procuradas”, completa. 

Ele afi rma que a população 
pode ter a sensação de que 
as operações são ineficazes, 
porque os usuários voltam a se 
instalar. “Mas é preciso insistir 
e mostrar que não aceitaremos 
a ocupação com sujeira, uso de 
drogas, abordagem aos tran-
seuntes”, garante. 

Beto avalia que em breve as 
ocorrências na região também 
vão diminuir. “Na reunião do 
Conseg Jabaquara, já não houve 
queixas sobre o local”, diz.

•URBANISMO

Queixas sobre buracos continuam em vias da Saúde
Alguns buracos, profundos, 

no meio de vias de grande cir-
culação na região estão há tem-
pos  abertos sem solução defi -
nitiva por parte da Prefeitura.

Um deles fica na Rua Joa-

quim de Almeida, em seu tre-
cho fi nal, já quase no encontro 
com alameda dos Indígenas, 
altura do número 660. 

Moradores da região garan-
tem que o problema se estende 

desde o ano passado, ou seja, 
são mais de três meses. 

A vala já foi sinalizada por 
galhos de árvores, pedras e, 
depois,um grande cone de 
trânsito foi colocado ali. Nas 
últimas semanas, um cavalete 
veio a se somar à sinalização 
improvisada. Mas, conserto 
mesmo... nada. 

Na Avenida Senador Case-
miro da Rocha, outra via de 
mão dupla por onde trafegam 
linhas de ônibus, há outra vala 
profunda, quase esquina com 
Alameda dos Bogaris, junto 
a uma faixa de segurança de 
pedestres. 

Ali, igualmente, o alerta 
aos motoristas e pedestres foi 
sinalizado por cones, pedras, 
galhos. Na semana passada, 
depois de denúncia pelo jornal 
SP Zona Sul, uma equipe foi 
ao local e recobriu o buraco 

com asfalto. Entretanto, dois 
dias depois, a situação havia 
voltado.

Na Alameda dos Guainum-
bis, quase esquina da Avenida 
José Maria Whitaker, há ou-
tro buraco se formando, bem 
similar, e já ganhou um cone 
menor, de trânsito, sinalizando 
o perigo...

Procurada, a Subprefeitura 
de Vila Mariana informou está 
ciente dos problemas citados 
que ambos estão na progra-
mação para atendimento nos 
próximos dias. 

Os casos são de reparos em 
galerias subterrâneas, o que 
exige uma contratação de equi-
pes específi cas e esse processo 
está em andamento. 

Enquanto isso, equipes da 
Secretaria de Subprefeituras 
virão executar o serviço, mas 
não é possível precisar a data. 

Caçambas lotadas de lixo são retiradas da área ocupada por 
usuários ce crack sob os viadutos e nas praças
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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

SÃO PAULO ZONA
SUL 5072-2020

Sala para 
conSultório 

psiquiátrico/ psicológico,
Vila Mariana.

Sobrado na Rua Capitão
Macedo, 519. Falar com Paiva

(11) 99991- 1368.

ap. ótiMo local 
próX. MEtrÔ 
pÇa ÁrVorE

Mobiliado, 2 dormitórios, 

sala 2 ambientes, cozinha, 

banheiro, lav, 1 vaga.

tel: 2872-7219
cel: 99518-7219

LOCAÇÃO
IMÓVEISIMÓVEIS

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

aluga-SE Salão / 120M2 
12 andar c/ internet, interfone, 2 banheiros, Santa Cruz, 527,

esq. c/ Lopes de Almeida, novíssimo. Água e Luz sep.
R$ 3.600,00 reais,  inclui IPTU. Aceita-se proposta.

Fone: 9 7122 4604 / 9 8608 7861ORAÇÃO 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 à 

Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

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 à 

Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  D.C.L.
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S.PAULO ZONA SUL

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

“SEDE PRÓPRIA”

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

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

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

oportunidade!  REF.:01-2975

lIndO APtO  R$ 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$ 260 mIl
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 200,00. 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
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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$ 260 mIl
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 200,00. 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

•CULTURA

Coral Unifesp abre nova temporada 
do espetáculo Cantos de São Paulo

O Coral Unifesp, sob dire-
ção musical do maestro Eduar-
do Fernandes e direção cênica 
de Reynaldo Puebla, apre-
senta a segunda temporada 
do espetáculo Cantos de São 
Paulo. O coral está vinculado 
à Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura da universidade.

A cidade de São Paulo 
e suas contradições são os 
cenários deste mais novo 
espetáculo, que apresenta ao 
público diversos pontos de vis-
tas sobre a maior metrópole 

do país. A montagem inédita 
traz canções que fazem parte 
do imaginário dos paulistanos 
e que mostram diferentes 
personagens, situações e sen-
timentos típicos de quem vive 
na grande cidade.

O repertório inclui com-
positores que são associados 
automaticamente à capital, 
como Paulo Vanzolini (Praça 
Clóvis), Adoniran Barbosa 
(Receita de Pizza) e Geraldo 
Filme (Silêncio no Bixiga), e 
outros nomes da fase mais 

recente da música brasileira, 
como Criolo (Não Existe Amor 
em SP), As Bahias e a Cozinha 
Mineira (Dama da Night) e Ra-
cionais MC’s (Negro Drama). 
Entre os arranjos, cinco foram 
feitos especialmente para o 
espetáculo.

Serviço:
Cantos de São Paulo – Se-

gunda temporada
Temporada: 22, 29, e 30 de 

março e 5 e 6 de abril
Horário: sextas-feiras – 

20h30, sábado – 15h30

Local: Teatro Marcos Lin-
denberg/Unifesp 

End.: Rua Botucatu, 862 – 
Vila Clementino – São Paulo/
SP Classifi cação Livre Entrada: 
R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 
(meia) – adquiridos pela ven-
da online no link (encerra duas 
horas antes do espetáculo) 
ou na bilheteria, que abre 
uma hora antes do início da 
apresentação

Mais informações, acesse 
a página do Coral Unifesp: 
www.coral.sites.unifesp.br

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

•SAÚDE
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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
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$ 310 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

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

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

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 240 m², construção 

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

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

REF.: 17.139

SOBRADOS NOVOS
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
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

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
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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 299 MIL
Reformada, bom acabto., 

ótima localização, vago, c/ 
2 dormitórios, (1 c/ AE e ar 

condicionado), wc social, pe-
quena sala, cozinha americana 
c/ AE, lavand, gar. p/ 1 carro, 
ótima oferta - REF.: 16.935

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
terreno 188 m², construção 
100 m², vago, c/ 3 dormitó-
rios, wc social, sala, cozinha, 
lavanderia, dependência p/ 

empregada, imóvel s/ garagem 
- REF.: 16.747

SOBRADO
V. MORAES
R$ 450 MIL

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

churrasqueira, garagem p/
1 carro - REF.: 17.180

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 500 MIL

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
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 carros- 

REF.: 17.179

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

A 650 mts. do Metrô V. Maria-
na, 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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

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

REF.: 16.815

TÉRREA
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

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

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

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
BQ DA SAÚDE

R$ 330 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
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
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
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
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 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.: 17.161

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., construção 
148 m², reformado, bom acab-
to., c/ 3 dorm., suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empregada, garagem 
p/ 2 carros - REF.: 16.996

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
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
3 suítes c/ AE e ar condiciona-
do,  living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., amplo 
escritório, gar. p/ 2 carros, 

terreno 188m², constr. 153 m² 
- REF.: 15.029

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

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.), lav, ampla coz. 
c/ AE, amplo qtal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., cons-
tr. 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
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$ 410 MIL
Ótima área útil de 64m², c/ 2 
dormitórios, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, co-
zinha, lavanderia, garagem p/ 1 
carro, ótimo acabamento, lazer 

completo - REF.: 16.626

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim de 
Almeida, área útil de 74 m², c/ 
2 dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha c/ AE, quar-
to e wc p/ empregada, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.774

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, área útil de 82 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.743

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/ emp., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 
vaga, na região - REF.: 16.446

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
COND. FECHADO

R$ 750 MIL
Excelente condomínio fechado 
c/ ruas e alamedas, lazer c/ 
quadra coberta, piscina, sl. 
Festa, sl. Jogos, portaria 24 
hs., c/ 4 suítes, living p/ 2 amb., 
lavado, 2 vagas, construção de 

184m² - REF.: 17.202

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 9 x 20 = 180 m², AC = 
200 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., escritório, la-
vabo, cozinha, depósito, dep. p/ 

empreg., gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta por apto. até 
mesmo valor - REF.: 15.358

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

Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA

C
re

ci
: 3

12
3-

J AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

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

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

CASAS TÉRREAS

APARTAmEnToS

ComERCIAL

SoBRADoS

SoBRADoS

SALAS

GRANDES OPORTUNIDADES
VENHA FAZER

SUA PROPOSTA!!!!

VILA BRASILInA
R$ 750.00

(SEGURO FIANÇA
PAGO PELO PP) 

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO

ÁGUA FUnDA
R$ 600.00
CASAS COM

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO

E LAVANDERIA

V.moRAES

R$ 600.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO

ÁREA DE SERVIÇO

V.GUmERCInDo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO GRANDE 
SALA GRANDE

COZINHA BANHEIRO 
LAVABO LAVANDERIA
E QUINTAL PEQUENO

JARDIm DA SAúDE 
R$ 2.000.00
(PERTo Do 
SHoPPInG)

3 DORMITORIOS C/ 

1 SUITE  BANHEIRO 

COZINHA SALAO DE 

FESTAS COM +. 50 

METROS QUINTAL 

LAVANDERIA E 

GARAGEM

VILA DAS mERCES 
R$ 1.200.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA LAVABO 
BANHEIRO AREA 

SERVIÇO COM BANHEIRO 
QUINTAL E GARAGEM 

COBERTA

BoSQUE DA SAúDE 
R$ 1.200.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA
E 01 VAGA

VILA GUmERCInDo 
R$ 1.400.00

ASSOBRADADO COM 
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA 

BoSQUE DA SAúDE 
R$ 2.000.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA COM AE 

BANHEIRO LAVANDERIA 
EDICULA COM BANHEIRO 

E GARAGEM

JARDIm DA SAúDE 
R$ 2.800.00 

3 DORMITORIOS COM 
1 SUITE SALA COZINHA 
COM AE  3 BANHEIROS  

AREA DE SERVIÇO 
COM 1 DORMITORIO 
E BANHEIRO QUINTAL 

COM CHURRASQUEIRA 
ENTRADA LATERAL 

GARAGEM P/2 
CARROS COM PORTAO 

AUTOMATICO

TABoÃo / DIADEmA
R$ 800,00

APTOS C/ 70 METROS 
01 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 
AREA DE SERVIÇO.

OTIMA LOCALIZAÇÃO.

BoSQUE DA SAúDE 
R$ 1.300.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHGA BVANHEIRO 

QUINTAL NOS
FDS C/1 QUARTINHO

V. GUmERCInDo
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS, TENDO 
UM COM AE E CMA DE 
CASAL SALA COZINHA 
COM AE BANHEIRO A/ 
SERVIÇO GARAGEM

V. DAS mERCES
R$ 1.000.00

3 DORMITORIOS COM 
AE SALA COZINHA COM 

AE BANHEIRO AREA 
SERVIÇO COM BANHEIRO 

E GARAGEM

JD. PATEnTE
R$ 1.600.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
ARFEA SERVIÇO E 

GARAGEM

VILA GUmERCInDo
R$ 2.000.00 (PACoTE)

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
GARAGEM

JD. DA SAúDE
R$ 800.00

(PERTo Do CoRREIo)
SALÃO COM
40 METROS

E 1 BANHEIRO

SÃo JUDAS

R 900.00

SALÃO COM

60 METROS E

1 BANHEIRO

V. DA SAúDE 
(Ao LADo Do PLAZA 

SUL) - R$ 800.00
SALÃO COM
25 METROS
E BANHEIRO

BoSQUE DA SAúDE
R$ 3.500.00

SALÃO COM 120 

METROS COPA COZINHA 

E 3 BANHEIROS

Dom VILARES

R$ 4.500.00

SOBRELOJA

COM SALÃO E

2 BANHEIROS

BoSQUE DA SAúDE

R$ 500.00

SALAS COM 

20 METROS E

1 BANHEIRO

PRAÇA DA ÁRVoRE

R$ 900.00

2 SALAS

COM BANHEIRO

 E AREA LIVRE

VILA moRAES

R$ 1.200.00

2 SALAS COM 100 

METROS E

 2 BANHEIROS 

BoSQUE DA SAúDE 
R$ 2.500.00 
2 DORMS  SALA 

COZ C/AE BANHEIRO 
QUINTAL NOS FDS COM 

BANHEIRO GARAGEM
+ 1 EDICULA EM BAIXO

JD.CELESTE
R$ 1.350.00 (PACoTE)

2 DORMITORIOS SALA 
C/ SACADA COZINHA 

BANHEIRO AREA 
SERVIÇO GARAGEM

JD. DA SAúDE
R$ 2.500.00

3 DORMITORIOS C/1 
SUITE SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVABO AREA 
SERVIÇO DEP EMP

COM BANHEIRO
2 VAGAS 100 METROS

BoSQUE DA SAúDE 
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS C/AE 
SALA COPA COZINHA 
BANHEIRO A/SERVIÇO

E GARAGEM

JARDIm DA SAúDE
R$ 6.000.00

EXCELENTE SALAO 

COM 148 METROS 

COM 4 BANHEIROS 

ESCRITORIO VESTUARIO 

TODO MONTADO PARA 

BAR, RESTAURANTE 

ROTISSERIE

COZINHA INDL 

COMPLETA,

2 CAMARAS DE GAS

IPIRAnGA R$ 650.00 
(Ao LADo Do mETRo 

IPIRAnGA)
1 DORMITÓRIO

COZINHA BANHEIRO  
QUINTAL

VILA moRAES
R$ 700.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO

E LAVANDERIA

V. moRAES

R$ 900.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO

E LAVANDERIA

BoSQUE DA SAúDE

R$ 700.00 

1 DORMITORIO 

COZINHA BANHEIRO

JD.DA SAúDE
R$ 1.800.00

(PERTO DO 
SHOPPING)

3 DORMITORIOS SALA 

COZNHA BANHEIRO 

QUINTAL SALAS FESTAS 

COM DORM E BANHEIRO 

CHURRASQUEIRA E 

GARAGEM COBERTA

V.nAIR R$ 3.700.00 
( Com IPTU)

4 DORMITORIOS TENDO 

2 COM AE SALA COM 

ESTANTE CPZINHA 

COPM AE COPA 

BANHEIRO LAVABO 

QUINTAL GARAGEM 

GRANDE COM BANHEIRO 

250 METROS DE ÁREA 

CONSTRUIDA

JARDIm DA SAúDE 

R$ 3.800.00

3 DORMITORIOS

COM 1 SUITE SALA

2 AMBIENTES COZINHA 

BANHEIRO A/SERVIÇO 

COM BANHEIRO

4 VAGAS DE CARROS 

DEP EMPRGADA

E QUINTAL

BoSQUE DA SAúDE
R$ 2.500.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA 2 BANHEIROS 
QUINTAL E GARAGEM 

P/3 CARROS

JARDIm DA SAúDE - R$ 2.500.00

3 DORMITORIOS  SALA COZINHA C/AE BANHEIRO QUINTAL

NOS FUNDOS COM 1 DORMITÓRIO E BANHEIRO QUINTAL

GRANDE NA FRENTE PARA VARIOS CARROS

PRÉDIo ComERCIAL 
JABAQUARA/
V GUARAnI

R$ 4.500.00
3 SALAS COM 29 

METROS COM BANHEIRO 
E AR CONDICIONADO 
NA PARTE DE CIMA E 

UM SALÃO COMERCIAL 
COM 105 METROS COM 
BANHEIRO NA PARTE DE 

BAIXO E 2 VAGAS DE 
GARAGEM

DInAmAR ADmITE AnGARIADoR.
AJUDA DE CUSTo SEmAnAL

EnTRE 100,00 E 150,00 - Com LAyS
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Unifesp testa nova 
forma de controle de 
compulsão alimentar

O Programa de Atenção aos 
Transtornos Alimentares (Pro-
ata), da Universidade Federal 
de São Paulo, está recrutando 
mulheres com faixa etária entre 
18 e 55 anos, com sobrepeso ou 
obesidade e que apresentem 
compulsão alimentar para ava-
liar um tratamento alternativo, 
não invasivo, chamado Estimu-
lação Magnética Transcraniana 
(EMT). O intuito da pesquisa 
é verifi car se a EMT pode aju-
dar a controlar a compulsão 
alimentar, o peso e sintomas 
ansiosos e depressivos em pes-
soas que sofrem de Transtorno 
de Compulsão Alimentar. As 
participantes receberão aplica-
ções de Estimulação Magnética 
Transcraniana ao longo de oito 
semanas. A avaliação médica 
e nutricional, questionários 
psicológicos e alguns exames 
específicos (neuroimagem) 
serão feitos antes e depois do 
tratamento. É imprescindível 
que as interessadas saibam 
ler e escrever e serem destras, 
além de possuírem disponibi-
lidade de ir até a Unifesp, na 
Vila Clementino, pelo menos 
três vezes por semana durante 
o tratamento. O tratamento e 
avaliações são oferecidos sem 
custo e os gastos com transpor-
te e alimentação serão cobertos 
pela pesquisa. As mulheres 
podem inscrever-se pelo e-mail 
pesquisaproata@gmail.com ou 
ainda diretamente com uma 
das pesquisadoras: Nara (11) 
97497-5978 (Vivo) ou Mara (11) 
99241-7473 (Claro). O Programa 
de Atenção aos Transtornos Ali-
mentares (Proata/Unifesp) fi ca 
localizado na R. Borges Lagoa, 
570 - cj 71, Vila Clementino.

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Mariana 
realiza no próximo sábado, dia 
23 de março, a Operação Cata-
-Bagulho na região da Vila Cle-
mentino, incluindo as Ruas Con-
tidas no Quadrilátero: Av. Prof. 
Ascendino Reis/ Rua Domingos 
de Morais/ Rua Luis Gois/ Rua 
Sena Madureira. No dia 30, será 
na região de Vila Mariana, nas 
Ruas Contidas no Pentágono: 
Av. Pedro Alvares Cabral, Av. 
23 de Maio, Rua Vergueiro, Av. 
Prof. Noé de Azevedo, Rua Sena 
Madureira. O material deve ser 
colocado antes das 7h.

Cata Bagulho 
Jabaquara

A Subprefeitura do Jabaqua-
ra não divulgou programação 
para o próximo sábado, dia 23 
de março da Operação Cata-Ba-
gulho. No sábado seguinte, dia 
30, estará em bairros da Cidade 
Vargas e trechos da Avenida 
Engenheiro Armando Arruda 
Pereira. Para conhecer exata-
mente 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).

Teatro João Caetano tem novos e apaixonantes espetáculos
O Teatro João Caetano, na 

Vila Clementino, é uma ótima 
opção para quem quer curtir 
programas culturais de quali-
dade, sem gastar muito. E uma 
oportunidade melhor ainda 
para sair um pouco da inter-
net, da tv, da vida repetitiva e 
monótona. 

Atualmente, há vários es-
petáculos atuldos e infantis 
sendo apresentados. Os dois 
espetáculos do Núcleo Ex-
perimental de Teatro - Eu sei 
extamente como você se sente 
e Lembro Todo dia de Você -  
lotaram sessões na temporada 
anterior do grupo. E tem tam-
bém um espetáculo dentro da 
MOstra Internacional de Tea-
tro de São Paulo MITSP, além 
da opção infantil - Moinhos e 
Carrosséis. Confi ra!

EU SEI EXATAMENTE 
COMO VOCÊ SE SENTE
A partir dos monólogos 

“Onde está o amor?”, “É pra 
isso que servem os amigos”, 
“O que você vai fazer?”, “Im-
provável” e “O meu amor é 
forte assim”, do dramaturgo 
britânico Neil Barlett, a peça 
cria uma colcha de depoimen-
tos do próprio autor sobre 
o que é ser homossexual na 
sociedade contemporânea. 
São discutidos temas como o 
medo da homofobia, o desejo 
e a necessidade de uniões afe-
tivas, o relacionamento entre 
pais e fi lhos, a coragem de lutar 
pelos direitos dos LGBTTs e o 
estigma do HIV.

Tem apresentações dias 
28/3 e 19/4, 21h. Ingresso a 
R$20. Para maiores de 12 anos.

LEMBRO TODO DIA
DE VOCÊ

hiago é um jovem que se 
descobre soropositivo aos 20 
anos e, para aprender a con-
viver com o HIV, precisa antes 
passar por um acerto de contas 
consigo mesmo. “Lembro todo 
dia de você” é um musical 
inédito que faz um retrato 
realista e contemporâneo do 
HIV, colocando em questão 
muito do que se conhece sobre 
o assunto.

Únicas apresentações dias 
30/3, 21h, e  21/4, 19h. Ingresso 
a R$20. Classifi cação 12 anos.

MDLSX
O espetáculo integra a Mos-

tra Internacional de TEatro de 
São Paulo - MITSP - Estruturado 
como o set de um DJ, com se-
leções musicais de repertório 

pop e indie, o solo MDLSX, da 
atriz Silvia Calderoni, reivindica 
o direito de não pertencer a 
nenhum gênero. O eixo drama-
túrgico da montagem é a perso-
nagem intersexual Calíope, do 
livro Middlesex (título que deu 
origem ao nome da peça), ro-
mance vencedor do Pulitzer de 
2003, de Jeff rey Eugenides. O 
texto é sobreposto às imagens 
em vídeo da infância e da ado-
lescência da atriz, que sempre 
foi alvo de preconceito por sua 
andrógina ambiguidade física. 
Na montagem, são abordadas 
as tensões relacionadas à identi-
dade de gênero e a forma como 
as pessoas reagem em relação 
à possibilidade da superação do 
comportamento binário, con-
duzindo a um discurso mais am-
plo de respeito às diferenças. 

Para isso, a narração conta com 
alguns manifestos transfeminis-
tas e queer, de autores como 
Judith Butler, Donna Haraway 
e Paul Preciado.

Apresentações dias 22, 23/3 
a 24/4. Sex. e Sáb, 21h. Dom., 
18h. Sexta Feira (22) - INGRESSO 
PAGO- R$ 40 Inteira. Sábado e 
domingo (23 e 24/03) :  GRÁTIS

Infantil 
MOINHOS E CARROSSÉIS
Esta é uma obra de fi cção 

científi ca e se passa em um ano 
qualquer do futuro. P. e F., são 
dois personagens que juntos 
com outros visitantes, fazem 
uma viagem para visitar um 
museu com fi guras do passado. 
Eles caminham por uma pista 
fl utuante e não podem tocar 
nas figuras nem sair fora da 
pista nem do roteiro progra-

mado. São fi guras espalhadas 
por doze galerias, no entanto 
o roteiro de visita é fortemente 
controlado por um sistema de 
segurança que está em todos os 
lugares e tem completo domí-
nio sobre a ação dos visitantes. 
P. e F. que, atraídos por uma 
melodia, penetram numa gale-
ria desconhecida e descobrem 
outras figuras que provocam 
sensações e despertam senti-
mentos que tem um profundo 
signifi cado para a sobrevivência 
da espécie humana.

Apresentações dias 30 de 
março e 21 de abril, 16h. Grátis 
e Livre.

O Teatro João Caetano fi ca 
na Rua Borges Lagoa, 650, 
Vila Clementino. Próximo da 
estação Santa Cruz do metrô. 
Fones: : 5573-3774 e 5549-1744. 


