Hamburgueria investe em
sabores inusitados e diversidade
de pratos, porções e saladas

Projeto Robótica com Sucada, de
professora no Jabaquara vai
inspirar projeto da rede municipal
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Creci desiste de sede na Indianópolis

Foto: Acervo/Jornal SP Zona Sul

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

O antigo laboratório
DF Vasconcelos foi comprado pelo Creci em 2011,
por R$ 22 milhões. Mas, a
entidade só fez a manutenção predial, ao longo
desses oito anos, e nunca colocou em prática a
ideia de reformar o edifício para se transformar
sua nova sede na capital.
Agora, confirmou que
não pretende mais fazer do local seu principal
endereço e tenta, desde dezembro, vender o
imóvel e encontrar outro
para compra. Até agora,
não apareceram interessados e nem houve compra de outra unidade.
O zoneamento foi uma
das razões alegadas para
desistência. Página 3

Cidade vai
reduzir uso
do plástico
O município, através da
Amlurb, aderiu ao Compromisso Global da Nova
Economia de Plástico. A

VENHA CONHECER
O MELHOR
PÃO DE MEL
DE SÃO PAULO!
APENAS
R$ 6,00
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OVOS AO LEITE

DIRETO DA FÁBRICA
75g - R$ 7,90
120g - R$ 12,90
250g - R$ 24,90
420g - R$ 36,90
700g - R$ 53,90
1 Kg - R$ 69,90

autarquia irá atuar no incentivo e conscientização,
realizando ações, promovendo grupos de discussão
e projetos com todo setor

Loja Virtual: www.dimonechocolates
Av. .Pedro Bueno, 1368 - F: 5031-2254 e 5031-0869
R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474
Av. Mj. Sertório, 44 - República - F: 3129-9881

municipal e a população
para reduzir a utilização do
plástico na cidade. Página 2

Unifesp
mudará
cara da Vila
Clementino
ÍLIO:
C
I
M
O
S EM D
VIÇOS

FESTA TE NOSSOS SER
CONTRA

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

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) promoveu essa semana mais uma audiência
pública para mostrar à
iniciativa privada o potencial existente através de
Parceria Público-Privada
(PPP) no desenvolvimento do Plano Diretor de
Infraestrutura do Campus
São Paulo: 34 empresas já
se inscreveram. Página 8

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

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
E
O
Ã
AVALIAÇ
VOLTE A
SORRIR!

3277-2706
3341-0304
Com Rose ou Márcia (h.c)
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MEIO AMBIENTE
Rotina acelerada pode aumentar produção de lixo
Se a ciência avança a passos
largos, a tecnologia explode
numa velocidade assustadora. Até pouco tempo atrás, a
sociedade discutia qual seria
o substitutdo a mídia CD - o
Blue Ray ou o HD Dvd. A
opção da indústria mundial
foi pelo Blue Ray mas esse
tipo de mídia não durou nem
três anos - foi substituído
pelo “streaming”, que é a distribuição de conteúdos pela
internet, diretamente por
aplicativos em TVs, tablets,
computadores e celulares.
Essa rápida substituição de
produtos e tecnologias tem
feito com que a velocidade
do consumo pela sociedade
também se acelere. E muitos
itens vão parar “no lixo” rapidamente. O mesmo ainda
vale para a indústria têxtil,
com coleções se alternando
de maneira tão rápida que
muitas roupas são produzidas
e acabam descartadas em período de tempo muito curto.
O problema se torna ainda
mas grave quando se trata de
itens de difícil reciclagem como é o caso dos tecidos ou
do lixo eletrônico: baterias,
aparelhos obsoletos, periféricos como mouses, cabos,
carregadores...
Para onde vai tanto lixo?
A Prefeitura de São Paulo
mantém alguns pontos de
descarte de lixo eletrônico na
região. Para baterias e pequenos aparelhos, há um posto
na própria Subprefeitura de
Vila Mariana.
Também há contêineres
do projeto GreenK em vários

parques da cidade: Ibirapuera,
Mário Covas, Trianon e Lina
e Paulo Raia (Conceição)
entre eles.
Na Praça Cidade de Milão,
há também um posto para
descarte de roupas. Vale descartar que roupas em bom
estado também podem ser direcionadas para a Campanha
do Agasalho, que começa em
breve pelo Fundo Social de
Solidariedade do Estado de
São Paulo, e para entidades
assistenciais de sua preferência.
Para outros materiais recicláveis - como plásticos,
metais, vidros e papéis que
faziam parte de itens que
foram descartados nas residências, o ideal é separar para
a reciclagem.
Nas zonas Sul e Leste da
Cidade, a coleta seletiva é feita pela concessionária Ecourbis Ambiental que chega a
passar com o caminhão especial duas vezes por semana
em alguns bairros.
Para saber em que dias
e horários a coleta seletiva
atende seu bairro, basta acessar ecourbis.com.br/ coleta/
index.html e digitar seu CEP
ou endereço. Depois, é só
colocar esse material todo
em um único saco resistente
e deixá-lo em frente à porta
uma hora antes do previsto
para a coleta.

Comida no lixo?

No distrito da Saúde, já há
muitos anos a coleta seletiva
passa porta a porta. Desde
2016, o caminhão que recolhe

VOCÊ SABIA?

PLÁSTICOS DE USO ÚNICO SÃO

COM OS FILHOS LEO, KENZOE JUN: RECICLAGEM É

FEITA EM CASA DESDE ANTES DA COLETA SELETIVA

metal, plástico, papel limpo
e vidro passa duas vezes por
semana, até. Mas, mesmo
antes que esse serviço fosse
estruturado no município, a
família de Kenzo Sawada já se
preocupava em separar o lixo
doméstico. “Eu lembro que os
recicláveis eram levados para
um Posto de Entrega Voluntária em um supermercado”,
relata o jovem estudante de
design de games que mora
no bairro.
Kenzo mora junto aos pais
e dois irmãos. Ele conta que a
mãe Silvia, uma orientadora
na sede da rede Kumon Brasil,
e o pai Francisco, contador,
sempre se preocuparam em
evitar desperdício ou consumo por impulso, sem necessidade. Além de Kenzo, o casal
tem mais dois filhos em idade
escolar.

A famí li a Sawad a tem
constante atenção à economia
doméstica. Desperdício de
alimentos ou compras desnecessárias, nem pensar. “Meus
pais controlam muito os gastos em casa. Gastar para jogar
no lixo está fora de cogitação”,
diz o jovem, acrescentando
que ele e os dois irmãos mais
novos foram educados para
valorizar o dinheiro conquistado mês a mês.

Eletrônicos

“Compramos um mínimo
de roupas em casa, só mesmo
o necessário. E só trocamos
aparelhos eletro-eletrônicos
quando algum deles para de
funcionar”, explica.
A família não cede a modismos ou aos constantes
apelos das empresas de tecnologia, que vivem criando

novos recursos e dispositivos.
“Se meus pais precisam de um
novo celular, por exemplo,
por conta da atuação profissional, repassam os antigos
para os filhos. E os nossos doamos para alguém da família
ou vendemos para algum interessado em aparelho usado”,
diz o jovem.
Outra preocupação sempre
foi não jogar pilhas, baterias e
demais itens de lixo eletrônico
no descarte comum. Eles levam a pontos de venda, como
o próprio supermercado.
A atitude efetivamente é
muito importante para evitar
a contaminação de lençóis
freáticos. Além disso, o consumo excessivo de roupas e
objetos para casa, em geral,
representa a extração de produtos da natureza, uso de
energia, água e combustível

Consumo e
geração de lixo

Mesmo com toda a família
preocupada com os excessos
de consumo e controlando
gastos, os Sawada ainda têm
consciência de que geram
muito lixo.
“A vida corrida, com dois
pais que trabalham e três
filhos, faz com que a gente compre muito a comida
industrializada. E isso gera
muito lixo, especialmente embalagens...”, observa o jovem.
“Por isso que encaminhar
para a reciclagem ganha ainda
mais importância”, diz.
Ele ainda tem consciência
de que a preocupação deve ser
com uma alimentação mais
sudável. “Mas é por isso que
quase todo lixo orgânico aqui
de casa é feito de cascas de
legumes e frutas, já que sobra
de comida nunca tem mesmo.
Até porque a gente come bastante”, brinca o jovem.

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

USADOS POR POUCOS SEGUNDOS E
JÁ SE TRANSFORMAM EM LIXO

SILVIA SHIOTA E FRANCISCO SHUDO SAWADA

no transporte, é sempre bom
lembrar.
Na casa do Sawada, a questão é ainda mais importante
porque a família toda gosta
muito de estar conectada o
tempo todo. Computadores
e celulares são usados para
questões profissionais e para
o estudo. Mas também fazem
parte dos momentos de lazer
da família, que adora navegar
pela internet, curtir games,
música e filmes online.
“Eu tenho buscado me conectar à natureza, também,
acampando, fazendo trilhas e
vendo shows”, conta o jovem.

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
(Amlurb), aderiu ao Compromisso Global da Nova
Economia de Plástico. A autarquia irá atuar no incentivo
e conscientização, realizando
ações, promovendo grupos
de discussão e projetos com
todo setor municipal e a população para reduzir a utilização do plástico na cidade.
O compromisso foi assinado pelo prefeito Bruno Covas, oficializando a participação do município frente ao
compromisso. No dia 14 de
março, a Fundação Ellen MacArthur divulgou de maneira
inédita a participação da cidade em seu relatório anual.
Todas estas ações serão
coordenadas pela Prefeitura, por meio da Amlurb, e é
esperado que sejam imple-

mentadas gradualmente nas
secretarias, autarquias e principalmente adotada pela população. Esta iniciativa busca
integrar governo e município, promovendo a conscientização sobre o uso do plástico em todas as suas formas.
A participação da autarquia será fundamentada na
política dos 5Rs (Repensar,
Recusar, Reduzir, Reutilizar
e Reciclar) e tem a premissa
de diminuir a utilização do
plástico no município. As
principais ações serão focadas no estímulo a eliminação
de embalagens e/ou produtos plásticos problemáticos
ou desnecessários; encorajar
modelos de reuso; incentivar
o uso de embalagens plásticas
reutilizáveis, recicláveis ou
compostáveis; aumentar as
taxas de coleta, separação, e
reciclagem; facilitar o estabe-

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.

lecimento da infraestrutura
necessária e dos mecanismos
de financiamento relacionados, principalmente, apoiar
o Projeto de Lei 99/2018, que
proíbe o fornecimento de
canudos confeccionados em
material plástico nos locais
em que o projeto de lei especifica e outros projetos da
mesma natureza.
A ação na cidade de São
Paulo será regida de acordo com a Lei Federal nº
12.305/10; de Política de Gestão de Resíduos de São Paulo
(PGIRS) que se enquadra em
seis vertentes: Não Geração,
Redução, Reuso, Reciclagem,
Tratamento e Descarte Apropriado. É esperado que até
2025, esta que é considerada
a primeira fase do compromisso, seja cumprida, para
que no futuro o plástico possa ser considerado um mate-

rial de fato reutilizado e/ou
eliminado.
Sobre a AMLURB
A Amlurb é vinculada à
Secretaria Municipal das Subprefeituras, da Prefeitura de
São Paulo e presta serviços
com o intuito de proporcionar
melhor qualidade de vida aos
munícipes. Dentre os serviços públicos prestados, estão
a conservação e limpeza dos
bens de uso comum, limpeza
de áreas públicas em aberto,
varrição e lavagem das vias,
viadutos, praças, túneis e etc;
capinação e roçada do leito
de ruas, coleta de Resíduos
Domiciliares até 200 litros,
coleta de Resíduos da Construção Civil - RCC até 50 kg;
coleta de Restos de Móveis e
utensílios até 200 litros (Cata
Bagulho), coleta de Resíduos
de Serviços de Saúde e coleta
Seletiva (Recicláveis).
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•MERCADO IMOBILIÁRIO

Creci quer vender prédio da Indianópolis
Como o jornal São Paulo
Zona Sul já havia anunciado
no ano passado, o Creci SP
efetivamente decidiu pela
venda do imóvel que adquiriu
em 2011, na Avenida Indianópolis, no Planalto Paulista,
por R$ 22 milhões
A entidade, que representa os corretores de imóveis,
havia comprado o imenso
prédio histórico, que foi sede
do Laboratório Ótico DF Vasconcelos por décadas, para
transformá-lo em sua sede.
Mas, já procura outro imóvel
para compra.
O prédio nunca chegou a
ser ocupado efetivamente
e nem o projeto deﬁnitivo
de reforma sequer chegou a
ﬁcar pronto. Com 10 mil metros quadrados e ocupando
um quarteirão inteiro no Planalto Paulista, bairro estritamente residencial. Conta
com vários galpões e até um
observatório, em cúpula no
teto - o que se explica por ter
sido sede de uma fábrica de
equipamentos óticos.
O Creci, na época da compra do prédio, havia anunciado que recuperaria o laboratório e promoveria sessões
abertas a estudantes na cúpula.
Procurado o Creci informou que decidiu pela venda
do imóvel porque, mesmo
após o retroﬁt, não atenderia
as necessidades precípuas da
administração, em sua totalidade devido às restrições no
zoneamento da Capital que
impedem o funcionamento
de um auditório assim como
estacionamento de número
maior de veículos.

Conﬁrmou ainda que após
a publicação de edital para
alienação do imóvel, em dezembro passado, não surgiram interessados na compra.
Multa
O Tribunal de Contas da
União multou o Creci SP por
conta do processo de compra de 2011. Segundo o Tribunal, não houve disputa, como
prevê a Lei de Licitações, já
que o Creci é um órgão de
categoria proﬁssional, com
recursos advindos de pagamentos compulsórios por
seus ﬁliados.
O TCU questionou se realmente houve urgência na
compra e as razões da escolha do imóvel na Avenida
Indianópolis, que não obedeceria critérios técnicos para
sediar o Creci SP.
A multa vem sendo questionada pelo Creci, na Justiça,
mas em março o pedido de
cancelamento foi indeferido
pela 14a Vara Civel Subseção
Judiciária de São Paulo.
Nova sede
Já para a compra de nova
sede, o chamamento público
publicado pelo Creci prevê inúmos requisitos, como localização próxima ao metrô, condições estruturais reformadas,
estrutura com para estacionamento de toda frota pertencente ao órgão, adequação
ao zoneamento e total aprovação da ediﬁcação conforme
nomas de segurança e legislação, além de projeto aprovado. Inclui ainda existência
de geradores e no breaks.
Imóveis existentes na Avenida Indianópolis, como é o
caso do edifício adquirido

pelo Creci, podem funcionar
como escritórios, sedes administrativas. É o caso, por
exemplo, da sede da Serasa
Experian, que também ocupa
prédio antigo histórico, que
também já foi sede de um laboratório, uma empresa do
ramo farmacêutico. Depois
de anos fechado, o prédio foi
comprado pela Serada que
o reformou completamente,
garantindo acessibilidade e
sustentabilidade completas
no prédio, em 2002, mas ainda mantendo aspectos tradicionais e históricos do prédio.
A Serasa, aliás, apresentou
questionamentos sobre o interesse do Creci em comprar
uma nova sede. Mas, não se
sabe se tem relação com seu
prédio na mesma avenida.
Transparência
A negociação de venda
do edifício na Avenida Indianópolis, bem como o chamamento público para busca de
uma nova sede podem ser
consultados por meio da pesquisa do portal transparencia.creci.org.br. Lá, entretanto, o prazo estabelecido para
apresentações de propostas
- de compra de novo imóvel e
também de venda do edifíciol
na Indianópolis - já venceram
e não há dados suﬁcientes sobre eventuais interessados.
O Creci SP também conﬁrmou, essa semana, que - desde que o edital de venda foi
divulgado, em dezembro passado - ainda não apareceram
interessados na compra do
edifício na Avenida Indianópolis. Também até agora não foi
adquirido outro imóvel para se
tornar nova sede da entidade.

Sede foi colocada à venda, por edital de alienação apresentado em dezembro,
mas não houve interessados. Compra aconteceu em 2011, por R$ 22 milhões,
mas prédio nunca foi reformado e não chegou a funcionar como sede plena do Creci SP

CONQUISTE SUA VAGA EM UMA
ESCOLA TÉCNICA GRATUITA!

BREVE
LANÇAMENTO

Perspectiva ilustrada da fachada. Imagem sujeita a alteração.

Foto do decorado de 61 m².

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

VISITE O DECORADO NA
Rua Pereira Estéfano, 308 - Saúde

VISITE O STAND

A 300 M
DO METRÔ

RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO
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.
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•GASTRONOMIA

Hamburgueria na Vila Mariana oferece
variedade com pratos, saladas e porções
O que você está a ﬁm de
comer hoje? Aliás, sabe aqueles dias em que a gente para
e pensa: comer o quê? Tem
restaurantes e lanchonetes
na zona sul paulistana que
buscam imprimir uma variedade no cardápio para garantir
o que a clientela tenha essa
diversidade.
É o caso do Figone, na
Vila Mariana. A casa é uma
hamburgueria, daquelas que
de tempos em tempos lança
novidades como o recente
Blue Cheese Crispy Caramel:
como o nome sugere, Bacon
Caramelizado com creme de
queijo roquefort e cebola
crispy. Ou o Veggie, qu eleva
o pão preto tostado, burger
veggie, caponata de Berinjela
preparada segundo receita
exclusiva da casa, crispy de

onion e exclusivo molho de
tomates temperados.
Mas o fato é que a casa
também apostou em pratos
para almoço, saladas diferenciadas e porções pra quem
quer curtir um happy hour.
O cardápio não é imenso,
mas permite diversificar no
pedido e agradar os diferentes paladares à mesa. Entre os

pratos, estrogonofe de frango
ou mignon, ritosos, pernil de
porco com batatas, fetuccine
4 queijos, espaguete de cenoura e abobrinha.
Nas saladas, a tradicional
Ceasar está lá, mas também
tem duas pedidas super originais e antenadas com as
tendências saudáveis da atualidade: Tabule de Quinoa

Promoções de Abril
Na compra de 02 pizzas
grandes de qualquer sabor
ganhe refrigerante de 1,5l

Pizzas Mozarela e Calabresa

R$ 35

Fones: 5589-3582│2577-4043│9 6484 -9772
Rua Oriçanga, 40 - Chácara Inglesa

com hortelã, pepino, tomate
e cebola roxa junto a um mix
de quinoa branca e vermelha;
ou Couscous marroquino,
que leva tirinhas de frango,
repolho roxo, alface, cenoura
e cebola roxa.
Para o happy hour, chame
à mesa uma das pedidas que
mesclam petiscos. O BomPraProsa reúne pastéis, dadinhos
de tapioca, batatas fritas e
maionese temperada. A Petiscaria traz pasteis, batatat
frita, bolinho de bacalhau e
molho da casa. E a Conversa
Fiada inclui batatas fritas,
bolinho de bacalhau, Bacon,
molho barbecue e molho da
casa. Para encerrar a refeição
de forma doce, a casa oferece
Yummy Churros, Torta de Nutella e o Cheesecake monstro
do Figone.
O cardápio de bebidas traz
diversões a parte, como os
drinks não alcoólicos. Entre
eles, o Virgin Mojito traz água
com gás, hortelã e limão e
diversas sodas italianas. Há
ainda shakes e Smothies, nessa pegada sem álcool, além de
chás gelados e outras opções
tradicionais. O Mojito Cuba
Libre e Gin Tônica são pedidas
alcóolicas clássicas, que estão
desaparecendo de muitos
bares mas que também fazem
parte do menu do Figone,
assim como vinhos, cervejas
e destilados.
Rua Sena madureira 189
- Vila Mariana. Fone: 27294029. Fecha às segundas e
abre de terça a quinta das 12h
às 15h e das 18h às 23h30; sextas e sábados das 12h à 01h30;
domingos das 13h às 23h30.

PIZZAS
A partir das 18h

Massas, Carnes,
Peixes, Frangos
De terça a domingo, das 11h00 às 22h45
R.Pirituba, 121B - Fones: 5594-8446 e 5594-8025
9 5815-9667

c . o . n . f . e . i . t . a . r . i . a
Bolos Doces e Salgados

Ovos de Páscoa
◊ AO LEITE ◊ TRUFADO ◊ RECHEADO

OVOS AO LEITE

100g
350g
500g
800g

R$ 17,00
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 75,00

Temos

BOMBONS

também

TRUFADOS

mos
Aceita ndas
e
Encom

R.Carneiro da Cunha, 229 - Saúde

Tel. 5071-7207

VENHA !
RIR
CONFE PICE
IS
TEMAK AKI
E TEM IA
RN
CALIFO

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

Almoço - Segunda a Sábado,
das 11h30 às 16h
Jantar - Terça a Sábado,
das 18h30 às 22h

Festival do Espetinho!!!
S
O
H
N
I
T
ESPE

0
0
,
5
R$

RES,

E mais:

ABO
S
S
O
S
(TODO
a
a A 5 )
DE 2

CAIPIRINHA
EM DOBRO,

DE SEGUNDA
A QUINTA

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
♫
♪
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•EDUCAÇÃO

Projeto de professora do Jabaquara vai inspirar
programa em toda rede municipal de ensino
A professora Debora Garofalo, selecionada pelo Global
Teacher Prize como um dos
dez melhores professores do
mundo, tornou-se inspiração
para um projeto que vai ganhar
a cidade toda.
Debora foi indicada ao prêmio por conta de um projeto
na Escola Municipal Ary Parreiras, na Vila Babilônia, bairro do
distrito Jabaquara. Ela ensinou
robótica às crianças a partir da
transformação de itens recicláveis, sucata, lixo eletrônico.
Essa semana, o prefeito Bruno Covas visitou a EMEF Almirante Ary Parreiras, onde honenageou a professora Garofalo e
anunciou o Programa “Fazendo
Futuro”.
Por meio da Secretaria Municipal de Educação, o programa
prevê o repasse de R$ 1,9 milhão
para as escolas públicas paulistanas adquirirem itens práticos
para as aulas de tecnologia,
como: pilhas, baterias, motores, sensores, interruptores,
potenciômetro, Led, resistor e

Black board.
Também foi iniciada a entrega de impressoras 3D para
583 Laboratórios de Educação Digital, Experimentação e
Aprendizagem. O investimento
para esses equipamentos foi
de R$ 3,8 milhões.Também foi
anunciado do repasse de R$ 600
mil para reformas nesta escola.
“A escola não pode apenas
combater o analfabetismo, mas
também combater o analfabetismo digital e combater o
fato de muitas vezes você ter
um aluno digital em uma escola
analógica. A escola não pode
ﬁcar no século passado, precisa
entrar no século XXI e essa área
de tecnologia e informática é
a forma pela qual tornamos as
escolas ainda mais atrativas para
os alunos”, disse o prefeito
“Desde 2018 quando incluímos no currículo escolar da rede
municipal a aprendizagem de
informática a cidade de São paulo já vem demonstrando bons
resultados. Poder enviar uma
professora pra um concurso in-

ternacional mostra o quanto nós
estamos em um caminho que o
mundo quer seguir”, destacou
Covas.
“Perebemos que os equipamentos de robótica foram transformadores, mas as escolas
criam e avançam rapidamente,
como vimos em várias unidades
que usam sucata para protótipos, por isso, as unidades de
ensino optaram pela liberdade
de criar”, aﬁrma João Cury, secretaria municipal de educação.
A rede conta com vários

exemplos exitosos desse programa, sendo um deles a professora Débora Garofalo. “Sempre
acreditei no uso da tecnologia
como forma de educar, o trabalho continuará agora com um
foco maior nas especiﬁcidades
da minha região”, aﬁrma Garofalo. Com o projeto Robótica
com Sucata, a docente e seus
alunos já retiraram das ruas da
Vila Babilônia mais de 1 tonelada
de inservíveis que se tornaram
matéria prima para os robôs
criados pelos alunos.

CHAGAS CONSTRUÇÕES
Jucimar Chagas de Oliveira

• ELÉTRICA • HIDRÁULICA • PINTURA • TELHADO
•REFORMAS EM GERAL
• LAUDOS TÉCNICOS • PROJETOS • ART’S

Solicite um orçamento sem compromisso

11 96406-6519

chagasconstrucoes2018@gmail.com

Engenheiro Civil
CREA SP 5070336811

•URBANISMO

Prefeitura vai ampliar investimentos em zeladoria
A Prefeitura anunciou essa
semana que triplicou a verba
destinada aos serviços de zeladoria na capital, de 500 milhões
no ano para 1,5 bilhão. A verba
será destinada à limpeza urbana,
com serviços de capinação, limpeza, pintura de guias, varrição,
poda de árvore, tapa-buracos e
reparo em galerias...
Ao mesmo tempo, foi anunciado o lançamento de um programa - Mutirão nos Bairros
- que pretende concentrar e
regionalizar serviços de diferentes secretarias. Encontrar
alternativas para a questão dos
moradores de rua, levar orientações em emprego, empreendedorismo, Direitos Humanos,
Cultura, Saúde, tudo está previsto no mutirão. Até vacinação e
orientações de doenças crônicas
como hipertensão estão previstas. “A prefeitura não cuida
apenas da cidade, mas cuida

das pessoas. Essas ações serão
precedidas por visitas minhas
aos bairros, que em seguida
vão receber ações conjuntas”,
declarou Bruno Covas.
Buracos
Alguns dos buracos que surgiram nos últimos meses na
cidade têm ficado semanas
- ou até meses - para serem
consertados. São crateras que
se abriram por problemas subterrâneos, nas galerias pluviais.
Essa semana, problema semelhante causou o solapamento
de pista no Campo Belo, na
esquina da Rua Jesuíno Maciel
com Vereador José Diniz. Na
Rua Joaquim de Almeida, altura
do número 660, há outro buraco do mesmo tipo sinalizado
por cones de trânsito há mais
de quatro meses, desde o ﬁnal
de 2018, aguardando reparos.
Isso acontecia porque as subprefeituras estavam sem equi-

pes para reparos de galerias.
“Essa semana, foram retomados os contratos”, garantiu
Alexandre Modonezi, secretário
de Subprefeituras.
Moradores de rua
Um dos principais desafios
da atualidade é a questão da
pessoa em situação de rua.
Por toda a cidade, canteiros,
baixos de viadutos e praças
estão ocupados por pessoas,
muitas delas usuárias de drogas.

Durante os mutirões, a Assistência Social estará circulando
também pelos bairros para atender e encaixar os interessados
em programas sociais ou Centros de Acolhida. “São pessoas
que estão ali. Se têm problemas
com drogas, não é uma questão
de manutenção urbana, é questão de saúde. Se querem viver
nas ruas, é atendimento social,
não é questão de zeladoria”,
disse Modonezi.

O problema ganhou novos
contornos, recentemente, por
conta de denúncias de más
condições em Centros Temporários de Acolhimento - os CTAs.
Esses equipamentos abrigam
pessoas em situação de rua
e são administrados por entidades. Recentemente, foram
gravados vídeos que mostram
falta de limpeza e manutenção,
denúncias de comida de má
qualidade etc. “Estou visitando

pessoalmente os equipamentos,
de madrugada, conferindo a
infraestrutura”, garante o novo
secretário da Assistência Social,
Marcelo Del Bosco, que assumiu o cargo após as recentes
denúncias. “Estamos investindo
na humanização dos CTA’s, completa, convidando a população
a contribuir com sugestões ou
mesmo eventuais denúncias de
falhas nos serviços, através da
Central 156.

PÁG.
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Saúde e Estética
Ótica

Odontologia

iMPlanTes DenTÁrios

eM curso De PÓs-GraDução

Cuidadores

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

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

Casas de repouso
CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

proﬁssional m
se encontra

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

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:

Serviço diferenciado
de assistência
com um simples
toque deObotão
nde o amor e oo
ism

CIRURGIÃO-DENTISTA

- 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)

• 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

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 implantes de alto nível e última
geração.
Com experiência de muitos anos oferecendo serviços 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-

}

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

tes para a mastigação, fala
e estética facial. Sua perda
pode acarretar dificuldades
físicas e até psicológicas e
sociais.
Na primeira fase , recolocamos a sua raiz que foi perdida,
através deste implante, que
ficará em sua boca por aproximadamente 3 a 4 meses, para
daí iniciarmos a segunda fase
que é a colocação das coroas
ou próteses presas nestes
implantes.
A colocação dos implantes é através de pequenas
cirurgias, simples, sem dor,
de modo que ninguèm deixará de realizar seus afazeres
no dia seguinte à colocação,
nem ficará sem seus dentes
provisórios.
O implante é uma
raiz artificial que, depois 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

Fone:
5017-8320

CLASSIFICADOS
INFORMÁTICA

FOLHEADOS A OURO E PRATA

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet

Mostruário de semi-joias
em consignação.

PARA ADULTOS E APOSENTADOS

com Martha
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502
E.mail: marimartha@gmail.com

SRS. APOSENTADOS - INSS

ROVIC JOIAS
Só paga o que vender
Comissão de até 50%

Aumente sua renda,
revendendo direto da fábrica.
Entregamos em domicílio.

FONES: 11 5583-2905
11 94745-7749

• 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.

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

SÃO PAULO ZONA SUL
5072-2020

VENDEDORA
SIMPÁTICA , DISPOSTA,
COMUNICATIVA ,
RECEPTIVA.
ALAMEDA JAUAPERI, 213
MOEMA
SALLUS PRIME
Sueli Dia 09/04
das 10 ás 12 horas

Illegno Indústria e Comércio Ltda. ME., torna
público que solicitou junto a Prefeitura do
Município de São Paulo, Secretaria do Verde e
Meio Ambiente a Licença Ambiental Prévia e de
Instalação, para a atividade de fabricação de
armários e outros móveis embutidos de madeira,
no endereço à Rua D. Antônio de Melo, nº 155,
casa 08 a 10, Luz, São Paulo – SP.

S.PAULO ZONA SUL
Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

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

O jornal S. paulo Zona Sul não admite
a publicação total ou parcial de suas
matérias, para qualquer fim, sem prévia
autorização documentada.
Impressão Gráfica OESp

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo
Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403
Distribuído gratuitamente
em dezenas de bairros da
zona Sul de São paulo

As matérias assinadas e / ou em quadro
caracterizam artigos ou publicidade,
e não necessariamente expressam a
opnião deste jornal
www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

IMÓVEIS
IMÓVEIS

VENDA
APTO
SIMBA SAFARI
2 dorms, sala, cozinha
planejada, banheiro, area de
serv., sacada , 1 vaga
APENAS 230,000,00

Tratar: 5058-1088
cel.: 9.9840-5332
OPORTUNIDADE!!!
VENDO IMÓVEL PARA
RENDA NO IPIRANGA
R$ 600.000.00
ENTRAR EM CONTATO
COM OS FONES:

5585-2088 / 95716-3351
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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

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

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

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
Terreno
de 750 m2, casa c/ 3
Só R$ 340 mIl
cOncEIçãO Só R$450 mIl Ótima localização! 2 dormi- TODO REFORMADO, com 3 Próximo ao Metrô Jabaquara,
Apartamento com 67m2 de área
dorms, 2 suítes, closet, amplo com 2 dormitórios, sala am2 dormitórios, armários, sala
2 dorms c/ arms, sala p/ 2
2 ambientes, cozinha com
ambs, terraço, AS, garagem. tórios, sala, cozinha, vaga de living, lavabo, coz. planejada, pliada pelo terceiro dormitório,
sala com sacada, cozinha
armários, reformado, condoMuito bem localizado, próximo garagem, bom para residência AS, entrada lateral e 2 vagas
de gars cobertas com portão planejada, vaga de gar, muito mínio R$ 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

creci-54.089

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$ 260 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
Jabaquara, 3 DORMITÓRIOS,
SUÍTE, sala 2 ambs, lav, coz.
Muito bem localizado com
dormitório, sala, cozinha com com arms, qtal com churrasqueira, lavanderia , AS e 3
armários, banheiro, condomívagas de gar. com portão
nio baixo só R$ 200,00. Ótimo
automático. REF.: 08-3636
negócio! Ref 09-3706

REMAX
PLANTÃO 24HS.
Rua das Rosas, 266
Mirandópolis, SP.
AP. PÇA ÁRVORE
70 M² AU
2 dorm, varanda, 1 vaga.
R$ 450 mil
KIT NET PRÓX METRÔ
SÃO JOAQUIM 40M² AU
R$ 200 MIL

APtO REFORmAdO
JABAqUARA R$ 315 mIl

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

Òtimo terreno 10 x 50, plano,
Muito bonito, 2 dormitórios,
com casa térrea antiga com
suíte com armários, terraço,
3 dormitórios sala, cozinha ,
sala 2 ambientes, cozinha
quintal, edícula, varias vagas com armarios, quintal, area de
de garagem, oportunidade de serviço, garagem com portão
investimento!. REF:05-3397.
automatico. REF.: 04-3634

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

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

dormitórios , sala , copa, coz,
lavand, 7 vagas de garagem.
Aceita imóvel casa ou apto.
“URGENTE” Otima oportunidade. Ref 09- 2622

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

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 dormitórios, sala 2 ambientes em L, dependência de
empregada, 2 banheiros, cozinha, área de serviço. 1 Vaga Reformado R$ 600 mil
METRÔ PARAÍSO
60 M² AU
2 dorm, sala 2 amb,
coz, 1 WC, s/ vaga
R$ 280 MIL. Reformado
AP. METRÔ SANTA CRUZ
80M²
3 dorm, sala 2 amb, 2 WC,
coz, lavand. s/vaga
R$ 360 Mil

CRECI 017.070

APTO JABAQUARA
76M² AU
2 dorms, 1 vaga, lazer total.
R$ 360 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

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

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

115 M²
2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada,
3
dormitórios,
sala
2
ambientes,
reformado, 2 WC´s,
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer,
dependencia
de empregada, lavanderia.
R$ 550 MIL + COND.
R$ 580,00
R$ 670 mil - Condomínio Baixo
APTO METRÔ CONCEIÇÃO
60 M²
2 dom, sala 2 amb.
R$ 380 MIL

CASA METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE
220M² AC
3 dorm, 2 vagas,
R$ 750 MIL

APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²
2 dorm, sala 2 amb, c/varanda.
DE lavand, lazer total.
R$ 750 MIL

60 M²
Reformado!!!, 2 dorm, sala 2 amb,
coz, 1 vaga R$ 420 mil

AP . VL. CLEMENTINO PROX
METRÔ HOSPITAL SP 50 M²
2 dorm, 1 reversível. Sala
2 amb, coz, lavand, s/vaga
R$ 370 MIL, cond. R$ 360,00
CASA METRÔ SÃO JUDAS

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²
2 dorm, sala 2 amb c/ varanda.
DE, lazer total 1 vaga.
R$ 410 MIL

AP METRÔ PÇA DA ÁRVORE

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

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

APTO PARAÍSO
APTO METRÔ VILA MARIANA
REFORMADO - 70 M2 AU

AP. PARAÍSO
100 M² AU

CASA TÉRREA
Jd. PRUdêncIA
R$ 450 mIl

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

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

ImóveIs

FONE: 3479-0801
99488-3594

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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240 M² AU
3 dorm, 1 ste, 2 salas, 4 WC,
edícula c/ 1 dor e WC, lavand.
R$ 870 MIL

LOCAÇÃO LOCAÇÃO
APTO METRÔ PARAÍSO
90M²
2 dorms, DE, sala 2 ambs,
prédio padrão.
R$ 2.500,00

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 299 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

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
V. FIRMIANO PINTO
R$ 490 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 540 MIL

A 700 mts do Metrô Imigrantes, reformado, ótimo acabto.,
c/ 2 dorm. c/ AE, living p/
2 amb. c/ sacada, coz. Americana c/ AE, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 1 carro REF.: 17.181

Ótimo local da Rua Samambaia, 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.: 15.559

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

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

Ótima área útil de 117m², c/ 3
dorm. c/ AE, suíte, wc social,
living p/ 2 amb., sacada,
lavabo, cozinha planej., dep. p/
empreg., garagem p/ 2 carros,
lazer completo - REF.: 16.825

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, living p/ 2 amb.,
lav, coz., dep. Empreg., 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

APTO
BQ DA SAÚDE
R$ 330 MIL

APTO
SAÚDE
R$ 419 MIL

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 500 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
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, lavabo, cozinha, depósito, dep. p/
empreg., gar. p/ 2 carros,
estuda permuta por apto. até
mesmo valor - REF.: 15.358

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 880 MIL

Terreno plano c/ 10 x 25 mts.,
const. 160m², c/ 3 dorm. c/
AE, wc social, amplo living
p/ 2 amb., coz. c/ AE, amplo
qto. p/ empreg c/ wc, quintal,
jardim, gar. p/ 2 carros REF.: 15.114

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

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

TÉRREA + EDÍCULA

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 890 MIL

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

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, 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

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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 350 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 510 MIL

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO
R$ 590 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

SOBRADO
COND. FECHADO
R$ 750 MIL

BQ. DA SAÚDE
R$ 769 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 796 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 890 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

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

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

Ótima oferta, vago, ótimo p/
moradia ou investimento, c/ 3
dorm. c/ AE, wc social, living
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE,
dep. p/ empreg., quintal c/
churrasq., garagem p/ 3 carros
- REF.: 16.114

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

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

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

3 suítes c/ AE e ar condicionado, 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

Estilo assobradada, c/ 3 dorm.,
2 stes., wc social, liivng p/ 3
amb., jd. inverno, copa c/ AE,
coz. planej., escritório, dep. p/
empreg., quintal c/ churrasq.,
garagem tipo sl. de festa p/ 6
carros - REF.: 16.426

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 370 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 520 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 590 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 690 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 790 MIL

APTO
SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 890 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 1.200 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

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

Vago, ótimo local da rua Jussara, c/ 2 dormitórios, wc social,
living, cozinha c/ armários,
lavanderia, depend. p/ empreg.,
garagem p/ 1 carro, terreno 4
x 21,50 mts., construção 100
m² - REF.: 15.771

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

Área útil de 97m², c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. planej., dep. p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, depósito individual, lazer - REF.: 17.228

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

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 local da rua Caramuru,
terreno 10 x 26 mts., constr. 234
m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, living
p/ 3 amb., ampla sala TV (ou 4º
dorm.), lavabo, ampla coz. c/
AE, amplo quintal, jardim, gar.
p/ 3 carros - REF.: 16.381

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 380 MIL

SOBRADO
V. MORAES
R$ 450 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 530 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 598 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 730 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 790 MIL

APTO
CHÁCARA INGLESA
R$ 850 MIL

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO
R$ 890 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

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 D. Bernardo
Nogueira, reformado, c/ 2
dormitórios, wc social, living,
cozinha c/ AE, lavanderia, wc
p/ empreg., garagem
p/ 1 carro - REF.: 16.695

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

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
V. GUMERCINDO
R$ 410 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

TÉRREA
SAÚDE
R$ 540 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 795 MIL

Ótima área útil de 64m², c/ 2
dormitórios, suíte, wc social,
living p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha, lavanderia, garagem p/ 1
carro, ótimo acabamento, 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

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

Terreno 5 x 43 mts., construção 245 m², c/ 3 suítes c/
AE, closet, living p/ 2 amb.,
lavabo, copa, cozinha c/ AE,
qto. e wc p/ empreg., amplo
quintal c/ churrasq., garagem
p/ 4 carros - REF.: 15.517

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

- 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

Seminovo, acabto. de alto padrão, terreno 10 x 30 mts., constr. 225 m², c/ 3 suítes, living p/ 3
amb., lavabo, escritório, cozinha
conjugada c/ espaço gourmet,
quintal gramado, gar. p/ 3 carros
REF.: 15.555

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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05 DE ABRIL DE 2019

•URBANISMO

Parcerias da Unifesp vão mudar Vila Clementino

professor Pedro Fiori Arantes,
Pró-Reitor de Planejamento da Unifesp, apresentou
as oportunidades de parcerias envolvidas nos mais de
100.000 m² de construção
planejados para os próximos
cinco, dez e 20 anos.
Arantes detalhou o conteúdo envolvido no Procedimento de Manifestação de
Interesse (PMI) e antecipou
algumas possibilidades envolvidas nas oito ediﬁcações contempladas no Plano Diretor
de Infraestrutura, entre reformas, obras de ampliação e
construção de novos edifícios

que abrigarão o Complexo de
Pesquisa e Ensino; o Biotério;
o Edifício Didático, com ampliação e reforma do Edifício
de Anfiteatros existente; o
Edifício de Pesquisa Experimental e Pesquisa Clínica;
Centros de Extensão, Ensino, Pesquisa e Assistência; o
Centro de Atenção Integral
em Oncologia; o Hospital
da Criança e Adolescente; o
Edifício dos Departamentos
Acadêmicos com Restaurante Universitário; e a Moradia
Universitária.
As empresas interessadas
em participar dessa PPP deverão apresentar seus estudos
iniciais, contemplando viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica de modelo de parceria. O Campus
avaliará a oportunidade de
transformá-los em licitações
de parceria, que deverão ser
aprovadas pelo Conselho Universitário (Consu), garantindo
a oportunidade e o interesse
público.
Por Denis Dana/Unifesp

Alto do Ipiranga

Próximo às Avenidas
Nazaré e Gentil de Moura

Gosta de Praia?

São Vicente: 68,8 km
Praia Grande: 69,9 km
Guarujá:
90,1 km

Trabalha no novo centro
nervoso de São Paulo?

Estação Metro Alto do Ipiranga:
350 metros ( 6 minutos a pé).
De metrô:
Shopping Ibirapuera: 30 minutos.
Shopping Morumbi: 34 minutos.
Lançamento TRISUL 06/abril/2019
74, 108 ou 160m² - LAZER TOTAL

Gostou?

Mais informações:

Corretor: LOTHAR
R. 28 de setembro com R. Marques de Olinda.

9.9478-8260

CRECI:186219-F

A Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) realizou,
no último dia 2 de abril, uma
nova audiência pública para
mostrar à iniciativa privada
o potencial existente através
de Parceria Público-Privada
(PPP) no desenvolvimento
do Plano Diretor de Infraestrutura do Campus São Paulo.
Até o momento, 34 empresas
se inscreveram em busca de
mais informações. As inscrições podem ser feitas até o
dia 5 de maio e as propostas
enviadas até o dia 15 de maio.
Por meio da parceria com
a iniciativa privada, a Unifesp
almeja estruturar possibilidades de investimento de cerca
de R$ 1 bilhão, o que representa R$ 50 milhões anuais por
um período de 20 anos. Na
audiência, a diretora do Campus São Paulo, Rosana Fiorini
Puccini, destacou a história
e a estrutura da instituição,
revelando números expressivos relacionados ao ensino,
bem como ao atendimento à
população. Na sequência, o

