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Onde devem ser instalados radares?
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Colégio Santa Amália, da 
Liga Solidária, completa 90 anos 
celebrando formação de gerações

O autêntico Bauru tem 
mais de 80 anos e é servido 
em lanchonete no Paraíso
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Foto: Arquivo/SPZS

Sete grandes instituições 
culturais localizadas na aveni-
da mais conhecida da cidade 
se unem pela segunda vez 
para oferecer um domingo 
inteiro de atividades gratuitas 
no dia 28 de abril: a Paulista 
Cultural. A iniciativa pioneira, 
organizada pela Casa das 
Rosas, Centro Cultural Fiesp, 
IMS Paulista, Itaú Cultural, 

JAPAN HOUSE São Paulo, 

MASP e agora Sesc Avenida 
Paulista, que se junta à equi-
pe nesta edição, engloba 
atividades voltadas ao teatro, 
à música, às artes visuais, à 
dança, à literatura, à foto-
grafia e à gastronomia, além 
do cinema. Anunciando este 
novo eixo cultural da cidade, 
o projeto reuniu mais de 40 
mil pessoas em sua primeira 

edição, em março de 2018. 

Segundo os idealizadores, o 
objetivo da Paulista Cultural é 
reforçar o potencial turístico 
e artístico deste marco da 
cidade, além de promover 

um intercâmbio de ativida-

des inédito entre as institui-
ções participantes. Entre 10h 
e 20h, cada uma das sete 
instituições preparou uma 
programação especial para 
receber o público. Página 2

Sim, a  c idade terá 
novos radares e outros 
instrumentos para re-
duzir a velocidade dos 
motoristas e controlar 
melhor o fluxo nas vias 
públicas. Mas, a Prefei-
tura garante que o ob-
jetivo não é aumentar a 
arrecadação com a apli-
cação de multas - que 
caiu em 2018, mas sim 
aumentar a segurança 
no trânsito e evitar aci-
dentes e perdas de vidas 
humanas. Até o final de 
abril, a população pode 
opinar, pela internet, in-
dicando endereços con-
siderados perigosos e 
com registro de aciden-
tes, para instalação dos 
novos radares .  Página 5

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

L ANÇAMENTO 27.04
Conheça mais na pág. 3

Paulista terá domingo 
cheio de atividades



26 DE ABRIL DE 2019PÁG. 02

Paulista Cultural: sete endereços têm 
programação especial no domingo, 28

•CULTURA

Linguista estará autografando 
novo livro na Martins Fontes

Em 1999, o linguista Marcos 
Bagno publicou “Preconceito 
Linguístico, considerado um 
marco na discusão sobre a Lín-
gua Portuguesa e o uso atual do 
idioma. No ano em que a obra 
completa 20 anos e continua 
ganhando novas e revisadas 
edições, Bagno mostra que con-
tinua afi ado no entendimento 
do fenômeno da linguagem 
humana, tratado sempre desde 
uma perspectiva social, cultural 
e política. 

Nesse domingo de tanta 
atividade na Avenida Paulista, 
ele também estará lá, na Livraria 
Martins Fontes, autografando 
sua nova obra: Objeto Língua.  
Inéditos e revisitados, os textos 
que compõem Objeto Língua re-
gistram o percurso de quase três 
décadas de atuação do autor no 
campo dos estudos da lingua-

gem, na luta por uma educação 
linguística democrática e for-
madora de cidadãs e cidadãos, 
e na arena política da defesa do 
direito à fala dos amplos setores 
da população brasileira secular-
mente discriminados e excluídos 
por suas práticas de linguagem. 

Marcos Bagno é professor 
do Instituto de Letras da Uni-
versidade de Brasília (UnB), tra-
dutor, fi ccionista, poeta, autor 
de literatura infantojuvenil, com 
cerca de trinta obras publicadas. 

“Aproveitem a Paulista Aber-
ta e venham trocar dois dedos 
de prosa com a gente!”, convida 
o autor. 

A sessão de autógrafos co-
meça às 15h, do dia 28, na Li-
vraria Martins Fontes: Avenida 
Paulista, 509. “Objeto Língua”é 
lançamento da Parábola Edi-
torial. 

 Sete grandes instituições 
culturais localizadas na avenida 
mais conhecida da cidade se 
unem pela segunda vez para 
oferecer um domingo inteiro 
de atividades gratuitas no dia 28 
de abril: a Paulista Cultural. Vale 
lembrar que a Avenida estará 
também recebendo o programa 
“Paulista Aberta”, com interdi-
ção ao tráfego de veículos, e a 
Ciclofaixa de Lazer, que facilitar 
o acesso de bicicleta por todo 
espigão formado pelas vias Ja-
baquara, Domingos de Moraes 
e Vergueiro.

A iniciativa pioneira, organi-
zada pela Casa das Rosas, Cen-
tro Cultural Fiesp, IMS Paulis-
ta, Itaú Cultural, JAPAN HOUSE 
São Paulo, MASP e agora Sesc 
Avenida Paulista, que se junta 

à equipe nesta edição, engloba 
atividades voltadas ao teatro, à 
música, às artes visuais, à dan-
ça, à literatura, à fotografi a e à 
gastronomia, além do cinema.

Anunciando este novo eixo 
cultural da cidade, o projeto re-
uniu mais de 40 mil pessoas em 
sua primeira edição, em março 
de 2018. Segundo os idealiza-
dores, o objetivo da Paulista 
Cultural é reforçar o potencial 
turístico e artístico deste marco 
da cidade, além de promover 
um intercâmbio de atividades 
inédito entre as instituições 
participantes.

Entre 10h e 20h, cada uma 
das sete instituições preparou 
uma programação especial 
para receber o público, além de 
abrigar atividades de outra. A 

ideia é proporcionar uma imer-
são cultural ao longo de toda a 
avenida, que estará aberta para 
pedestres, como é de costume 
aos domingos. 

A ideia é que cada pessoa 
possa montar seu próprio rotei-
ro e ter a oportunidade de co-
nhecer novos endereços, além 
de se surpreender nos espaços 
já conhecidos. O Itaú, apoiador 
desta edição da Paulista Cultural, 
irá disponibilizar suas bikes com 
gratuidade no dia do evento, em 
parceria com a Tembici.

Nesta edição, Centro Cultu-
ral São Paulo, Cidade Mataraz-
zo, Blooks, Museu do Futebol, 
Cine Reserva Cultural e Blue 
Note juntam-se às instituições 
parceiras do ano passado – 
CINEARTE Conjunto Nacional, 

Espaço Cultural Conjunto Na-
cional, Espaço Itaú de Cinema, 
Instituto Cervantes, Livraria 
Cultura, Paulista Viva e Teatro 
Gazeta. Todos os apoiadores 
também preparam uma progra-
mação especial para o evento.  
Confi ra mais detalhes no Face-
book da Paulista Cultural.

INTERCÂMBIOS
Em 2019, a JAPAN HOUSE 

São Paulo organizará uma exi-
bição de animes de aclamados 
diretores japoneses no Centro 
Cultural Fiesp, que, por sua vez, 
realizará ofi cina de instrumen-
tos musicais na Casa das Rosas, 
a qual levará ao Sesc Avenida 
Paulista um cortejo conduzido 
pelo grupo musical feminino 
Desde que o Samba é Sampa. 
Do seu lado, o Sesc promoverá 
uma performance de dança 
com a participação do público 
no Instituto Moreira Salles, 
que, por sua vez, fará ofi cina 
de fotografi a no MASP. O Itaú 
Cultural receberá do museu o 
Slam das Minas e fará apresen-
tações infantis de artes cênicas, 
com os Ciclistas Bonequeiros, e 
o debate Brechas Urbanas, com 
os arquitetos Hiroshi Sambuichi 
e Guilherme Wisnik na JAPAN 
HOUSE São Paulo.

Outro destaque será a Ses-
são de Animes (Centro Cultural 
Fiesp – 11h, 14h e 19h), também 
iniciativa da JAPAN HOUSE São 
Paulo, em parceria com a Fun-
dação Japão, leva para o Centro 
Cultural Fiesp uma mostra de 
animes, as famosas animações 
japonesas. 

A programação mais de-
talhada pode ser conferida 
em nosso site: jornalzonasul.
com.br.

•EDUCAÇÃO

Colégio Santa Amália chega aos 90 anos com 
campanha celebrando formação de gerações

Nesse 25 de abril, o Colégio 
Santa Amália atinge uma mar-
ca incomum em educação: 90 
anos. A instituição chega ao 
século XXI antenada ao que 
há de mais moderno em edu-
cação, inclusive com a preocu-
pação de equilibrar tecnologia 
e contato com a natureza. E 
ao mesmo tempo mantém 
toda a tradição e seriedade 
conquistada ao longo dessas 
nove décadas de valorização 
da educação.

Até mesmo o prédio que 
abriga hoje o Colégio Santa 
Amália, na Saúde, é um antigo 
casarão, relíquia arquitetônica 
centenária da capital paulista 
e já foi residência da família 
de Miguel Stéfano, quando 
ainda a instituição de ensino 
funcionava na região central.

O Colégio Santa Amália é 
uma unidade mantenedora 
da Liga Solidária, organiza-
ção social sem fi ns lucrativos 
que benefi cia mais de 10 mil 
crianças, jovens e adultos em 
situação de vulnerabilidade 
social. Parte da renda obtida 
no colégio é aplicada nos 19 
programas de educação e ci-
dadania da organização, que 
está presente na cidade de São 
Paulo desde 1923.

E foi assim que, desde 1929, 
o Colégio formou diferentes 
gerações de jovens. Para ce-
lebrar, o Santa Amália lançou 
um vídeo e uma campanha re-
presentada por três gerações 
de uma mesma família que 
frequentou a escola: Rosa Al-
cerito, a fi lha dela, Tatiana Al-
cerito e agora a neta Giovanna 
Alcerito (veja imagem acima). 

A campanha é assinada 
pela Mestiça Comunicação e 
o video pode ser conferido no 

VOCÊ É REALMENTE PROPRIETÁRIO
DO SEU IMÓVEL? TEM CERTEZA?

VOCÊ SOMENTE SERÁ PROPRIETÁRIO 
QUANDO A MATRÍCULA ESTIVER EM SEU NOME !!

Saiba que hoje há um procedimento muito mais
rápido para regularizar essas e outras situações

NÃO CORRA RISCO 

DE PERDER SEU BEM

REGULARIZE A SITUAÇÃO 

E FIQUE TRANQUILO

▶ Se comprou um imóvel e por alguma 
razão não registrou em seu nome.
▶ Se tem contrato de compra e venda, 
mas no Registro de imóveis a proprie-
dade consta em nome de outra pessoa.

▶ Se entrou em um imóvel que estava 
abandonado o reformou e 
fez dele sua residência.
▶ Se você tem um imóvel  mas não 
tem a Matrícula.
▶ Contrato de gaveta.

Advocacia
Informações: (11) 95717-1124

E-mail: weispereira@gmail.com

Wellington Isidorio Pereira - OAB 414.279/SP.

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

SERRALHERIA MÓVEL 
SoldaS e ConSertoS - em domiCílio
CONSERTO DE: 
♦ PORTÕES ♦ GRADES
♦ ESCADAS ♦ CADEIRAS ♦ MESAS 
♦ LIXEIRAS ♦ CORRIMÃO ♦ ETC..  
TELS.: 99832-7836 (VIVO)   95471-9083 (TIM)

2807-0797
94767-7072

www.belloespacosp.com.br

• Carpetes 
• Cortinas
•  Persianas 
• Divisórias

• Box • Espelhos 
•  Pisos laminados
• Papel de parede 

- Forro PVC - Drywall  
•  Redes de Proteção 
•  Telas  Mosquiteira
R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore

Bello Espaço
decorações & projetos

em Até 5X
Pagamento

Piso laminado
eUCAFLOOR

R$ 62,90
m2/COLOCADO

• Pisos
• Reboco
• Acabamentos
• Alvenaria 
• Hidráulica

96603-9663  
93205-8912

• Elétrica
• Telhado
• Calhas
• Gesso
• Pintura em geral

Construção
em Geral

& Reformas

2555-7488

 Telhado

 Pintura em geral

em Geralem Geral
& Reformas& Reformas

Está na hora de cuidar mais de VOCÊ

Uma rede de profi ssionais 
com valores de consultas 
e exames que cabem 
no seu bolso

Seu Guia Médico Gratuito

Venha 
ser usuário

da nossa
rede

SÃO DIVERSAS
ESPECIALIDADES

MÉDICAS
Faça seu cadastro: 

redesolucaosaude.com.br
Fone: (11) 2092-9651

site do jornal: www.jornalzo-
nasul.com.br.

O Colégio Santa Amália 
oferece uma educação hu-
manista aliada à excelência 
acadêmica, que enfatiza a 
formação de sujeitos pro-
tagonistas de suas aprendi-
zagens, íntegros, curiosos e 
socialmente responsáveis.

Do Ensino Infantil ao Mé-
dio, a metodologia aplicada no 
dia a dia tem como objetivo a 
construção do conhecimento 
e a valorização e o incentivo 
à formação de cidadãos ínte-
gros, solidários e justos. 

A localização é de fácil 
acesso, ao lado da estação 
Saúde do Metrô.

O Colégio fi ca na Avenida 
Jabaquara, 1673. Telefone: 
5071-3555. Site: www.colegio-
santaamalia.com.br.

Diferenciais
• Sustentabilidade: horta, 

tartarugário, CriaCon (Criando 
Consciência Ambiental, em 
parceria com Ibama)

• Ofi cina Culinária e Res-
taurante/Cantina com opções 
saudáveis

• Orientação vocacional, 
aulas especiais de redação, 

elaboração de Jornal Mundo, 
portal Geek, horário esten-
dido de vestibular e outros 
projetos para preparo ao 
Vestibular

• Terreno com 9 mil me-
tros quadrados de área cons-
truída

• Projetos de Iniciação 
Científi ca

• Diversidade Cultural e 
Sustentabilidade: conteúdos 
voltados ao conhecimento 
do mundo físico e social – 
história, geografi a e ciências 
– estão apoiados nesses dois 
eixos temáticos.
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RUA IBIRAJÁ, 342 – CONCEIÇÃO

A 300 M 
DO METRÔ

Registro do memorial de incorporação do empreendimento no 8º Ofi cial de Registro de Imóveis, sob o R.3 da matrícula nº 182.382, datado de 11/04/2019. 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 Loefgreen, 1.057 – 6° andar – São Paulo/SP – (11) 5591-6000. Fonte Google Maps.

tel: 11 3181.7538
tangramconceicao.com.br

REALIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO 
E INTERMEDIAÇÃOINTERMEDIAÇÃO

VISITE O STAND E DECORADO

Foto do decorado de 61 m².

1 A 3 DORMS.
LAZER COMPLETO

35 A 
83 M2

RESIDENCIAL
MALL INTEGRADO  

L ANÇAMENTO 27.04

Venha para o lançamento do 
Tangram Conceição e conheça os motivos 
que fazem dele um empreendimento 
único para o seu momento de vida. 
Esperamos por você.

SUA NOVA VIDA 
COMEÇA AQUI.
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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!

 TEISHOKUS EM 

DIFERENTES 

FORMATOS

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

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

•GASTRONOMIA

Verdadeiro Bauru tem mais de 80 anos e 
pode ser saboreado em lanchonete no Paraíso

São 70 gramas de rosbife, 
três rodelas de pepino em con-
serva, três rodelas de tomate 
e uma mistura de aproximada-
mente 100 gramas de quatro 
queijos derretidos lentamente 
em banho maria - Estepe, Prato, 
Gouda e Suiço. Tudo em um 
simples pão francês. Essa recei-
ta de sucesso satisfaz paladares 
há mais de 80 anos na tradicio-
nal lanchonete Ponto Chic. 

O estilo boteco antigo,os 
horários elásticos, os garçons 
com anos de casa ajudam a 
explicar a longevidade da casa, 
a fama do nome. Mas a diver-
sidade do cardápio, sem dú-
vidas, colabora. Ali tem sopas 
e caldos, tem saladas, mas-
sas,  carnes, omeletes... Para 
o happy hour, tem aperitivos 
frios,porções e os clássicos san-
duíches, que não se restringem 
ao famoso Bauro ao Ponto Chic. 

 A casa sempre foi um en-
dereço de atração de artistas e 
intelectuais, grupos de teatro, 
desde a criação do Bauru. A 
inauguração da loja Paissandu, 
a mais antiga da rede, coincidiu 
com a Semana de ARte Moder-
na de 1922, já inspirando esse 
clima que se espalharia pelos 
demais endereços e também 

pelas décadas seguintes. 
Quem não conhece o famo-

so sanduíche não deve perder a 
oportunidade e a unidade mais 
próxima é a do Paraíso. 

Mas, quem já é fã de car-
teirinha pode aproveitar uma 
visita à casa para inovar no 
pedido. Uma ideia é pedir a 
mesma receita Ponto Chic, mas 

Na compra de 02 pizzas 
grandes de qualquer sabor
ganhe refrigerante de 1,5l (1 por pedido)

Rua Oriçanga, 40 - Chácara Inglesa

R$ 35

Promoções de Abril
Pizzas Mozarela e Calabresa

Fones: 5589-3582│2577-4043│9 6484 -97729 6484 -9772

♪♫
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: 

com hambúrguer, em pão de 
hambúrguer.

Entre as especialidades da 
casa, ainda tem o Mexidinho a 
Ponto Chic, uma combinação 
perfeita de presunto picadi-
nho, dourado delicadamente 
na manteiga, ovo e o queijo do 
Ponto Chic, servido direto no 
pergaminho de forma a manter 
a sua temperatura. E a Fritada a 
Ponto Chic: fatias de presunto 
forram o pergaminho para re-
ceber o ovo e serem cobertos 
por deliciosas fatias de queijo 
prato. 

Porções? Experimente o 
Provolone a Milanesa, o Tor-
resmo ou a Porção de Pernil 
com Molho Especial de Cebola 
e Tomate.

Ou confi ra uma das produ-
ções da cozinha que guarda 
receitas clássicas dos mais tra-
dicionais restaurantes paulis-
tanos, como o Filé de Peixe à 
Belasmim, com fi lés de pescada 
branca grelhados e gratinados 
com alcaparras, azeite e queijo 
ralado, servidos com arroz e 
batata cozida com camarão. 
Ou o Filé Mignon à Cubana, que 
serve tranquilamente três pes-
soas: o fi lé vem acompanhado 
de palmito, presunto, tomate, 
pimentão, banana e abacaxi, 
todos servidos empanados 
acompanhados de arroz. Tem 
ainda Bacalhau ao Forno, Fíga-
do Acebolado, Filé a Marechal 
(molho madeira) e outras várias 
pedidas. 

Termine essa festa gastro-
nômica com uma Banana Split, 
que ali vem com bolas de sorve-
te da marca La Basque. 

A loja do Paraíso, que já 
existe há 33 anos, fi ca na Praça 
Oswaldo Cruz, 26. Abre todos 
os dias, das 11h às 02h. Telefo-
ne: 3289-1480.
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•SAÚDE

Número de radares vai aumentar 
na cidade. Onde eles devem fi car?

•SAÚDE•TRÂNSITO

Saúde e Estética
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

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)

O debate sobre instalação 
de radares na cidade é antigo. 
Na última eleição, a discussão 
sobre “indústria de multas” 
ganhou força, com críticas do 
ex-prefeito João Doria, então 
buscando a vitória, contra Fer-
nando Haddad, que ocupava 
o cargo à época e tentava 
reeleição.

Doria se elegeu em primeiro 
turno mas poucas alterações no 
esquema de vigilância de veloci-
dade foram feitas na cidade - a 
principal delas foi o aumento 
da velocidade nas marginais, 
que voltou ao limite de 90 km/h. 
Mas, de resto, a cidade manteve 
a maioria dos radares. 

A Prefeitura, entretanto, 
divulgou recentemente que o 
número de multas aplicadas 
vem caindo: a cidade registrou, 
ao longo de 2018, queda de 
18,46% na quantidade de multas 
por descumprimento às leis de 
trânsito, na comparação com 
2017. Durante todo o ano pas-
sado, foram lavradas 10.941.845 
autuações manuais (registradas 
por agentes de trânsito) e ele-
trônicas (registradas por rada-
res), ante 13.420.620 penalida-
des registradas em 2017 - uma 
queda de mais de 2,4 milhões 
no total absoluto de multas.

Mas, seria essa queda resul-
tado de menor vigilância por 
parte de radares móveis, por 
exemplo, ou do maior respeito 
dos motoristas na cidade às leis 
de trânsito, temerosos de mais 
multas?

O fato inegável é que o 
controle e fi scalização de velo-
cidade reduzem acidentes na 

cidade e preservam a vida. Por 
isso, o número de radares vai 
aumentar. 

Desde 22 de março, está 
disponível na internet uma 
plataforma para consulta pú-
blica sobre os endereços onde 
devem ser instalados os novos 
equipamentos de fi scalização, 
como radares.

“As pessoas podem sugerir 
a instalação de radares e locais 

que precisam se tornar mais 
seguros para a circulação de veí-
culos e pedestres na cidade de 
São Paulo. Essa participação da 
população é fundamental para 
mapear e trabalhar para reduzir 
a quantidade de acidentes no 
município”, declarou o prefeito 
Bruno Covas.

Até o fi nal do mês de abril, 
todo munícipe poderá indicar 
até três locais da cidade onde 

acredita que a fi scalização ele-
trônica de velocidade poderá 
deixar a rua mais segura à cir-
culação de pessoas e veículos. 
No Vida Segura será possível 
visualizar no mapa da cidade os 
acidentes de trânsito ocorridos 
entre 2015 e 2017, bem como os 
locais onde a fi scalização já está 
presente. A iniciativa pretende 
tornar o processo de seleção 
desses locais mais colaborativo, 
ampliando o acesso à informa-
ção e, com isso, promover a 
segurança viária.

“O objetivo da Prefeitu-
ra é aprimorar a fiscalização, 
para garantir a segurança dos 
munícipes, com a participação 
da população. A fiscalização 
eletrônica salva vidas, além de 
ajudar a melhorar o trânsito”, 
afi rma o secretário municipal 
de Mobilidade e Transportes, 
Edson Caram.

Um estudo da CET, realizado 
em 2017, analisou 25 cruzamen-
tos entre os que mais registra-
vam acidentes na cidade de 
São Paulo e apontou que, em 
80% deles, houve diminuição 
das ocorrências com vítimas e 
mortes após a implantação da 
fi scalização eletrônica.

Vida Segura
O programa Vida Segura da 

Prefeitura é baseado no Visão 
Zero, que parte da premissa de 
que nenhuma morte é aceitável 
no trânsito. Criado na Suécia em 
1997, esse conceito já é usado 
como referência para planos de 
segurança viária de longo prazo 
em cidades como Nova York, 
Cidade do México, Bogotá e, 
agora, São Paulo.

Até o fi nal de abril, população da capital pode opinar sobre endereços onde serão instalados novos equipamentos

Colibri Odontologia
CLiNICO GERAL - CLAREAMENTOS

CIRURGIA/BICHECTOMIA

DRA. ANDRESSA ALMEIDA

DRA. GRAZIELLA GIONGO

DRA. JESSICA LOSACCO 

DRA. NATHALIA FARIA

Rua Bertioga, 149 - Praça da Árvore 
Conjunto 101

(11) 94555-8458

CRO: 131394 

CRO: 131194

CRO: 131591

CRO: 131125

ATENDIMENTOS COM HORA MARCADA POR TELEFONE 
OU  WHATSAPP:

•ESTÉTICA

Qual a ocasião ideal 
para usar uma trança?

Arrumar-se, sentir-se bem 
diante do espelho não deve ser 
privilégio de modelos, celebri-
dades. É sempre importante a 
gente investir no próprio visual, 
cuidar-se. Eleva a autoestima e 
prepara para encarar desafi os, 
superar problemas. 

“Aqui na Cut&Color é co-
mum chegar alguém dizendo 
que precisa mudar o visual 
cortando e trocando a cor dos 
cabelos”, relata a profi ssional 
Rosemary Inoki, que tem mais 
de dez anos de experiência, com 
especialização em coloração 
pela escola Soho .

Mas ela orienta que muitas 
querem mudar, porém sem 
grandes radicalizações. Nem 
que seja por algumas horas. 

“Nem sempre é preciso um 
evento especial , como um casa-
mento ou uma formatura, para 
a gente decidir inovar”, sugere 
Michelle Ceródio, sócia na Cut & 
Color e também profi ssional de 
beleza dos cabelos há mais de 
dez anos. Ela adora incentivar 
as clientes a ousarem - ainda 
que de maneira não defi nitiva.

Uma dica das duas é investir 
em penteados e maquiagem. 
“Há muito além da escova. 
Temos sugerido coques displi-
centes e tranças criativas para 
muitas clientes que vão a uma 

entrevista de emprego, uma 
reunião importante, uma bala-
da com os amigos ou até um 
encontro romântico”, diz Rose.

Em todas essas ocasiões, 
pode fazer toda a diferença 
demonstrar segurança, amor 
próprio e, acima de tudo, per-
sonalidade. 

“As tranças são um tipo de 
penteado super versátil, que 
pode ser adaptado conforme 
o impacto que a cliente deseja 
provocar. Pode ser o penteado 
da noiva ou um discreto modo 
de deixar o cabelo na lateral”, 
explica Michelle.

E engana-se quem pensa 
que só existe a trança comum 
e a embutida. Há inúmeras 
combinações e formas de fazer 
tranças em apenas algumas 
mechas ou no cabelo inteiro, 
criando um estilo adequado 
para cada ocasião.

Faça um penteado, garanta 
uma sobrancelha bem feita, ca-
priche na depliação, renove o de-
sign das sobrancelhas e escolha 
os tons da moda para as unhas. 
“Ajuda a encarar qualquer desa-
fi o”, apostam as profi ssionais.

Rose Inoki e Michelle 
Ceródio atendem com hora 
marcada na Cut&Color Hair 

R.Caramuru, 431 - Pça Árvore
Telefone: 2640-3660

A atriz Blake Lively: diferentes tranças em diferentes ocasiões

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

Ambiente aconchegante, 
cheio de amor e carinho

• Enfermagem 24h
• Médico especializado em geriatria
• Nutricionista

• Terapia Ocupacional,
• Fisioterapia Opcional
• Planos Mensais e diárias

R.Vieira Portuense, 56
Jabaquara

(trav. Av. George Corbisier, alt. 940)

Residencial Nosso Lar
Residencial e Creche para 

maiores de 60 anos

Ambiente acolhedor e tranquilo

O idoso terá todo cuidado

e conforto que merece!

Nosso Residencial está 
em fase de crescimento e, 
por esse motivo, as 
VAGAS SÃO LIMITADAS
Não perca mais tempo e 
VENHA CONHECER
NOSSO ESPAÇO

Pacotes a partir de R$ 998,00 
mensais para hospedagem 
de longa permanência

e conforto que merece!
e conforto que merece!

R. 3 de Outubro, 3176 - Embu Guaçu - Fone: 4661-7219
9 7486-5235      (Douglas)9 7486-5235      (Douglas)

SORRIA NOVAMENTE
Clareamento a Laser - Implantes - Ortodontia
Pacientes Especiais - Endodontia - Periodontia
ATENDIMENTO INTEGRAL
DIFERENCIADO

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856
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Que tal trocar seus livros no metrô e no Ibirapuera?
•CULTURA

Terça-feira, 23 de abril, 
foi o Dia Mundial do Livro. E 
duas iniciativas podem ser 
aproveitadas - especialmen-
te por aqueles que circulam 
pela região - pelos amantes 
da leitura.

Uma delas é do Metrô de 
São Paulo, que na data insta-
lou duas estantes na estação 
Brigadeiro da linha Verde, na 
região do Paraíso. Ali, 200 
livros esperavam para ser 
levados por passageiros. Por 
outro lado, a expectativa é de 
que mais gente passe por lá 
deixando seus próprios livros 
para serem lidos por outras 
pessoas. 

O detalhe é que os livros 
disponibilizados são aque-
les que foram deixados por 
passageiros e não foram pro-
curados por mais de 60 dias 
- prazo máximo em que fi cam 
no departamento de Achados 
e Perdidos os objetos esque-
cidos nas estações e vagões.

O projeto #achadosnalei-
tura tem como lema “Alguém 
perdeu, nós achamos e todos 
compartilharemos”. 

Além disso, os passageiros 
poderão ainda disseminar 

a ideia registrando por foto 
o momento da retirada ou 
entrega de um livro e com-
partilhar nas suas próprias 
redes sociais, marcando as 
hashtags #metrosp e #acha-
dosnaleitura.

As estantes serão itineran-
tes e mudarão de estação a 
cada dois meses, permitindo 
que os passageiros de todas 
as linhas e estações partici-
pem da iniciativa.

O Metrô vai disponibilizar 
cerca de 200 livros de diver-
sos temas e o estoque será 
reposto semanalmente por 
funcionários do Metrô. Os 
passageiros poderão levar os 
livros, devolvendo-os após a 
leitura para que novas pes-
soas possam utilizá-los. 

Para colaborar, basta levar 
um exemplar até a estação 
onde a estante estiver locali-
zada. Não serão aceitos livros 
didáticos e de cunhos religio-
so, político ou sexual. 

Ecologia e 
Meio Ambiente
Outra iniciativa semelhan-

te é da Umapaz, Universidade 
Aberta do Meio Ambiente e da 
Cultura de Paz, Departamento 

de Educação Ambiental da 
Secretaria Municipal do Verde 
e do Meio Ambiente (SVMA) e 
vai até dia 30/4, das 9h às 18h.

Ali, quem quiser pode levar 
um livro e pegar outro. Quem 
levar três livros recebe três 
em troca - e assim vai! O livro 
precisa estar em ótimo esta-
do de conservação e não são 
aceitos livretos, folhetos, nem 
revistas para troca.

O legal é que todos os 
anos a Biblioteca faz isso duas 
vezes - em abril e novamente 
em outubro, mantendo seu 
acervo sempre circulante e 
com novidades. 

Além de tudo, a Feira de 
Troca de Livros da Umapaz 
é uma ótima oportunidade 
para conhecer a biblioteca, 
que fi ca em pleno Parque do 
Ibirapuera. Chamda de Espaço 
Sapucaia, ela tem  acervo de-
dicado à educação ambiental 
e à cultura de paz e já existe 
há 11 anos!

 As quatro mil obras do 
acervo incluem livros, traba-
lhos técnicos, artigos e repor-
tagens, além de multimídias 
como CDs e DVDs.

A biblioteca funciona de 

segunda a sexta-feira das 9h 
às 18h e sábados das 9h às 13h. 
Para o empréstimo de obras é 
necessário fazer uma fi cha de 
usuário, apresentando docu-
mento de identidade original 
e de residência. A locação 
tem duração de uma semana, 
podendo ser renovada poste-
riormente. 

A programação do Espaço 

Sapucaia inclui eventos pon-
tuais e também a Aventura 
Ambiental – sessões de vídeo 
sobre educação ambiental, 
visita monitorada pelo Parque 
Ibirapuera e “contação” de 
histórias. Brinquedos e livros 
estão disponíveis para crian-
ças a partir de quatro anos 
de idade.

A Biblioteca funciona de 

segunda a sexta-feira, das 9h 
às 18h e aos sábados, das 9h às 
13h. Fica na Av. IV Centenário, 
n. 1268 - portão 7A - Parque Ibi-
rapuera. Acesso aos pedestres 
pelo Portão 7A, Av. IV Centená-
rio, n. 1268 (quase esquina com 
a Av. República do Líbano). 
Estacionamento: Portão 7, Av. 
República do Líbano, estacio-
namento (Zona Azul).

Umapaz/Divulgação

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

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

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

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

Distribuído gratuitamente
em dezenas de bairros da
zona Sul de São paulo

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

Impressão Gráfica OESp

As matérias assinadas e / ou em quadro 
caracterizam artigos ou publicidade, 
e não necessariamente expressam a 
opnião deste jornal

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

S.PAULO ZONA SUL

SÃO PAULO ZONA SUL
5072-2020

SIMPATIA
No lugar mais alto que sua 
cabeça, acender 3 velas 

brancas em um prato com 
água e açúcar para os 

3 anjos protetores. Fazer 
um pedido e em 3 dias 

alcançará a graça. 
Publicar no 3º dia e observe 
o que acontecerá no 4º dia.  

R.O.P.

IMÓVEISIMÓVEIS

Mostruário de semi-joias
em consignação.

FOLHEADOS A OURO E PRATA
ROVIC JOIAS

Só paga o que vender 
Comissão de até 50%

Aumente sua renda, 
revendendo direto da fábrica. 

Entregamos em domicílio.

FONES: 11 5583-2905
11 94745-7749 

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

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

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

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

( próximo ao metrô Santa Cruz)

Dra. ZITA MINIERI - 
especialista em direito 

previdenciário, direito cível 
e mediação e conciliação.

120m2, internet, interfone, 
2 banheiros, novo. R$ 

3.600,00 reais com IPTU, 
Aceita-se proposta.
TEL: 97122-4604
OU 98608-7861

SALÃO NO 10 ANDAR
NA STA. CRUZ 527

ESQUINA COM
LOPES DE ALMEIDA

2 dorms, sala 2 ambs, 
cozinha, banheiro, 

lavanderia, qualquer dúvida 
entre em contato

TEL: 2872-7219 
Cel: 99518-7219

APARTAMENTO 
MOBILIADO METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE

- AUTOMÁTICA DINAMIC 26.000 KM 
- COMPLETA COM AR , DIREÇÃO E VIDROS

VENDE-SE ... 

DUSTER 2016

FONE: 11-997999867 - SR. JOAQUIM

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

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

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

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

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

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

APtO AO lAdO AV. 
Bq. SAúdE R$ 350 mIl 
Apartamento muito bem locali-
zado, 1 dormitório amplo, sala 
2 ambientes, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem. Oti-
ma oportunidade. REF.:04-3587

cASA téRREA mEtRô 
JABAqUARA R$ 650 mIl
OPOrTUNidade, Ótima loca-
lização, com 2 dormitórios, sala 
2 ambientes, cozinha, área de 
serviço, qtal, dependência de 
empregada e 2 vagas de gara-
gem, p/ reforma. REF.: 04-3773

 ExcElEntE cASA 
tERREA PROx. mEtRô 

R$ 1.150 mIl
V. Guarani, p/ res/com, 3 stes, 
lav, 2 amplas salas, coz, dep. 
emp, depósito,, gar. cob. p/ 5 
autos,qtal e entr. lat. Rua tran-
quila, próx. Metrô.REF.: 01-3744

SOBRAdO mEtRô  
JABAqUARA  cIdAdE 
VARGAS R$ 750mIl

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ 
arms, despensa, dep. emp, gar. 
c/ 2 vagas cobertas c/ portão 

automático.  REF.:04-3759

APtO cOncEIçãO “ 
BOcA dO mEtRô”

R$ 235 mIl
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo 

negócio! Ref  09-3706
APtO 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

tERREnO c/cASA 
téRREA R$ 500 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.

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 7592-9946

 AP. VL GUARANI 52M² AU
R$ 330 MIL

2 dorm, sala c/varanda, WC, 

garagem coberta

CASA TÉRREA VL GUARANI
80M² AC– R$ 270 MIL  

2 dorm, sala, copa, coz, WC, 
lavand, pequeno qtal, 1 vaga. 

Precisa reforma

SOBRADOS NOVOS CHAC. 
INGLESA, R: ARARÊ 303/307

R$ 930 MIL
px. metrô 124m2 AC, 3 dorms, 1 ste. 
c/ box no banh, banh. soc. c/ box, 
va- randa, sala, lav, coz, lavand. cob, 
churr, 2 vagas. Ac. financiamento

 SOBRADO VL. GUARANI 120 M²
R$ 550 MIL 

3 dorm, 1 WC social, armário 
embutido, sala, coz, copa externa 
c/churrasqueira, terraço 2 vagas

 SOBRADO VL GUARANI
110 M² AC  -  R$ 360 MIL
2 dorm, sala, coz, WC, lavand, 

2 vagas. Pronto para morar

SOBRADO SEMI NOVO
VL GUARANI 110 M² AC

R$ 520 MIL
3 dorm, 1 ste, WC social, sala, 

lavabio, coz, lavand, 2 vagas

   LOCAÇÃO
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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

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

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
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

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

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
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dor-

mitórios, terraço, wc social, 
sala, sl. de jantar, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.239

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 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

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

APTO
V. FIRMIANO PINTO

R$ 490 MIL
A 700 mts do Metrô Imigran-
tes, reformado, ótimo acabto., 

c/ 2 dorm. c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. Ame-
ricana c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 17.181

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 540  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.: 15.559

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. pla-
nej., dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros, depósito individu-

al, lazer - REF.: 17.228

APTO
CHÁCARA 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
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

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

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

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

TÉRREA
SAÚDE

R$ 540 MIL
Travessa da Rua do Boqueirão, 

terreno 8 x 22 mts., ótimo 
acabto., c/ 2 dorm., suíte, wc 

sovial, living p/ 3 amb., coz. c/ 
AE, despensa, dep. p/ em-

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

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
COND. FECHADO

R$ 695 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
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Reformado, ótimo acabto., ter-
reno 6 x 20 mts., construção 
135m², vago, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ emp., qto. p/ depósito c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

p/ 2 carros - REF.: 16.578

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE e ar condicio-
nados, suíte, livin p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros - 
REF.: 17.145

SOBRADOS NOVOS 
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Excelente localização, c/ 3 

dorm., 2 suítes, wc social, li-
ving, sl. jantar, lavabo, cozinha, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 15.058

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Impecável, terreno 230m², AC 
= 210 m², c/ 3 dorm., suíte c/ 
hidro, living p/ 3 amb. c/ cozinha 

americana, dep. p/ empreg., 
amplo terraço p/ área gourmet 

e quintal, gar. p/ 2 carros, 
escritório - REF.: 17.164

APTO
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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, impecável, c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte c/ hidro, sl. Estar, sl. 
Jantar, sl. Visita, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., jardim, gar. 
p/ 2 carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 16.803

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

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. BRASILINA
R$ 465 MIL

Ótima oferta, reformado, constr. 
174m², c/ 2 dorm., suíte, closet, 
escritório, wc social, living p/ 
2 amb., sl. jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, depósito, amplo quintal 
c/ churrasq., ampla gar. p/ 1 

carro - REF.: 17.236

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

APTO
V. BRAS. MACHADO

R$ 650 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada 
gourmet, coz. Planej., garagem 

p/ 2 carros, área útil de 87 
m², prédio semi-novo, lazer 
completo - REF.: 16.863

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. SAÚDE

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

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

carros - REF.: 16.075

SOBRADO
SAÚDE

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

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. STA. CRUZ

R$ 350 MIL
Preço de ocasião, não perca, 

reformado, ótimo acabto., c/ 4 
dorm., suíte, wc social, living, 

lavabo, coz. c/ AE, lavand., 
gar. p/ 2 carros, terreno 

5,50 x 20 mts, const. 200 m² - 
REF.: 16.4572

APTO
SAÚDE

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

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

REF.: 16.994

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
churrasqueira, s/ garagem, 

ótima localização, bom 
também p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 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, constru-
ção 115 m² - REF.: 16.303

TÉRREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 610 MIL

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

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

sala, coz., wc - REF.: 17.064

SOBRADO
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
V. GUMERCINDO

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

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.200 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 234 
m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, living 
p/ 3 amb., ampla sala TV (ou 
4º dorm.), lavabo, ampla coz. 
c/ AE, amplo quintal, jardim, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 16.381

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
JD. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Excelente área útil de 93m², 
c/ 3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 

lavanderia, wc p/ emrpeg., 
garagem p/ 2 carros - 

REF.: 17.246

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Vago, terreno 5 x 37 mts., AC = 
140 m², c/ 3 dorm., suíte, living, 

sl. jantar, lavabo, coz. c/ AE,
wc p/ emp., amplo quintal, 

churr., gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta apto. na Praia Grande

c/ 3 dorm. - REF.: 16.889

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 
JD. GLÓRIA
R$ 910 MIL

Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, ótimo acabto, c/ 3 
suites, living p/ 2 ams, cozi-
nha, lavanderia, wc p/ emp, 

amplo quintal, churr, gar. p/ 2 
carros  - REF.: 16.872

Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA

C
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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

SALÕES ComERCIAIS

SoBRADoS

SoBRADoS

SALAS

TABoÃo / DIADEmA
R$ 800,00

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

OTIMA LOCALIZAÇÃO.

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$ 3.600.00

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 

JD.CELESTE
R$ 1.350.00 (PACoTE)

2 DORMITORIOS SALA 
C/ SACADA COZINHA 

BANHEIRO AREA 
SERVIÇO GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE
R$ 6.000.00

ÓTImA LoCALIZAÇÃo
EXCELENTE SALAO 

COM 148 METROS 

COM 4 BANHEIROS 

ESCRITORIO VESTUARIO 

TODO MONTADO PARA 

BAR, RESTAURANTE 

ROTISSERIE COZINHA 

INDL COMPLETA,

2 CAMARAS DE GAS

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 CoRREToR DE ImÓVEIS.
AJUDA DE CUSTo SEmAnAL

EnTRE 100,00 E 150,00 - Com LAyS

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 1.200.00

DORMITORIOS SALA 

COZINHA COM AE 

BANHEIRO 1 VAGA

ConSoLAÇÃo
R$ 1.300.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

AREA DE SERVIÇO

BoSQUE DA SAÚDE 

R$ 1.300.00

(SEm ConDomInIo)

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

QUINTAL COM 

DEPENDENCIA DE 

EMPREGADA

JD. PATEnTE
R$ 1.600.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
ARFEA SERVIÇO E 

GARAGEM

JD.DA SAÚDE

R$ 2.500.00

3 DORMITORIOS C/1 

SUITE SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVABO 

AREA SERVIÇO DEP 

EMPREGADA COM 

BANHEIRO 2 VAGAS

100 METROS

VILA GUmERCInDo
R$ 1.300.00

ASSOBRADADO COM 
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.700.00

3 DORMITORIOS SALA 
COZINHA 2 BANHEIROS 
QUINTAL E GARAGEM 

P/3 CARROS

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 10.000.00 

(ComERCIAL)

3 DORMITORIOS COM 

AE E 1 SUITE SALA 

COZINHA COM AE 2 

BANHEIROS LAVABO

DEP EMPREGADA 

QUINTAL GARAGGEM

PARA 6 CARROS

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 2.500.00 

2 DORMITORIOS 

SALA COZINHA C/AE 

BANHEIRO QUINTAL 

NOS FDS COM 

BANHEIRO GARAGEM 

+ 1 EDICULA 

EM BAIXO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.000.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA COM AE BANH 
LAVAND EDICULA COM

BANHEIRO E GAR

JARDIm DA SAÚDE

R$ 2.500.00

3 DORMITORIOS SALA 

COZINHA C/AE BANHEIRO 

QUINTAL NOS FDS

COM 1 DOR E BANHEIRO 

QUINTAL GRANDE

NA FRENTE PARA

VARIOS CARROS

ÁGUA FUnDA
R$ 600.00
CASAS COM

1 DORMITORIO COZIHA 
BANHEIRO

E LAVANDERIA

IPIRAnGA R$ 650.00 

(Ao LADo Do mETRo 

IPIRAnGA)

1 DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO  QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 700.00 

1 DORMITORIO

COZINHA BANHEIRO

ÁGUA FUnDA

R$ 700.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA

VILA moRAES
R$ 700.00
CASAS COM

1 DORMITORIO
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO

VILA CAmPESTRE
R$ 830.00

1 DORMITORIO COZINHA 
BANHEIRO QUINTAL
C/CHURRASQUEIRA 

AREA SERVIÇO

VILA GUmERCInDo

R$ 850.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

QUINTAL

VILA CAmPESTRE 
(JABAQUARA)

R$ 850.00
1 DORMITORIO GRANDE 
SALA GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL

V. moRAES
R$ 1.000.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 
AREA SERVIÇO.TODA 

REFORMADA

VILA moRAES

R$ 1.100.00

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

QUINTAL

VILA GUmERCInDo

R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO

JD.DA SAUDE-R$ 1.800.00
(PERTo Do SHoPPInG)

3 DORMITORIOS SALA COZNHA BANHEIRO 

QUINTAL SALAS FESTAS COM DORM E BANHEIRO 

CHURRASQUEIRA E GARAGEM COBERTA

JARDIm DA SAUDE 
R$ 2.000.00 SEm 
IPTU (PERTo Do 

SHoPPInG)
3 DORMITORIOS 

C/1 SUITE  BANHEIRO 

COZINHA SALAO DE 

FESTAS COM +. 50 

METROS QUINTAL 

LAVANDERIA E 

GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE R$ 3.800.00 
(PoDE SER ComERCIAL)

3 DORMITORIOS COM 1 SUITE SALA 2 AMBIENTES COZINHA

BANHEIRO A/SERVIÇO COM BANHEIRO 4 VAGAS DE CARROS

DEP EMPREGADA E QUINTAL

GRANDES 
OPORTUNIDADES

VENHA FAZER 
SUA PROPOSTA!!!!
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•TRANSPORTE

Metrô: história de 51 anos que continua impactando na Zona Sul
Em 24 de abril de 1968, a 

população paulistana vibrava 
com uma notícia: era fundada 
a Companhia do Metropolitano 
de São Paulo, à época ainda 
uma empresa municipal. 

Para a população da zona sul 
paulistana, a notícia teria espe-
cial impacto: o primeiro trecho 
do metrô foi construído entre 
Jabaquara e Paraíso, ainda com 
métodos que deixaram o princi-
pal corredor comercial da região 
interditado por muitos anos. 

As avenidas Jabaquara, 
Engenheiro Armando Arruda 
Pereira e Domingos de Morais 
ficaram bem estreitas com a 
abertura completa das pistas 
para a construção dos túneis, 
prejudicando o comércio até 
setembro de 1974, quando foi 
inaugurado o primeiro trecho. 

Por outro lado, a chegada 
do transporte subterrâneo va-
lorizou a região, atraiu novos 
moradores e negócios, modi-
fi cou a dinâmica dos negócios. 

Até hoje, 51 anos depois, as 
obras do metrô e todas as no-
tícias relacionadas à expansão 
da rede ainda causam grande 
expectativa na população. 

A recente abertura da linha 
5 - Lilás, que liga a região de San-
to Amaro às já existentes Linha 
Azul e Verde representou um 
grande avanço na mobilidade 
paulistana além de atendimen-
to a uma antiga reivindicação 
dos moradores do extremo 
sul. A nova linha, diferente das 
pioneiras, é administrada e 
operada por uma empresa con-
cessionária - a Via Mobilidade. 

Já a linha Ouro, que seria 
construída em novo formato - 
monotrilho em pista suspensa 
- tem frustrado o paulistano. 

O método - que foi prometi-
do como mais rápido e barato 
- está na verdade demorando a 
ser construído, problemas e al-
tos custos no processo constru-
tivo e ainda gerando críticas até 
com relação ao visual urbano 
dos imensos pilares expostos 
pelas regiões de jardim Aero-
porto, Brooklin e Morumbi, por 
onde passa o trecho. 

Ambulatório 
de acupuntura 
nas mãos

O Centro de Estudos e Pes- 
quisas Atitude de Viver , que 
conta com licença da Koryo 
Hand Therapy Instituto Seoul 
Korea para ministrar cursos da 
técnica Koryo Sooji Chim, conta 
com um ambulatório de atendi-
mento de acupuntura nas mãos 
Koryo Sooji Chim está em fun-
cionamento todos os sábados, 
das 9h às 12h. Os atendimentos 
são feitos por alunos do nível 
avançado, com supervisão do 
professor Alexandre Gameiro. 
O paciente paga apenas uma 
taxa de atendimento de R$ 25. 
O CEPAV – Centro de Estudos e 
Pesquisa Atitude de Viver – fi ca 
no Largo Ana Rosa, 29, conjunto 
102, na Vila Mariana. Informa-
ções: 5083-8535.

Problemas com 
abuso de álcool? 

Interessado no problema do 
alcoolismo ou em saber como 
milhões de alcoólicos encontra-
ram a sobriedade em Alcoólicos 
Anônimos? Assista a uma reu-
nião do Grupo São Judas de AA. 
na Av. Jabaquara, 2876, cj 2 (ao 
lado do metrô). De segunda a 
sexta, às 20h. Sábados, domin-
gos e feriados, 18h.

Cata Bagulho 
Jabaquara

A Subprefeitura do Jabaqua-
ra realiza no próximo sábado, 
dia 27, serão atendidas vias do 
Setor 5, que inclui ruas inseridas 
no quadrilátero formado pelas 
seguintes vias: Av. Armando 
Arruda Pereira, Rua João Pedro 
Ribeiro, Rua Rolando Curti, Rua 
Giovanni Pannini. A lista comple-
ta de ruas atendidas, que inclui a 
programação do ano todo, está 
em: bit.ly/2NlJMPS. 

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Mariana 
realiza no sábado, dia 27 de abril, 
a Operação Cata-Bagulho na 
região de Moema. As equipes 
percorrerão Ruas Contidas no 
Pentágono: Av. dos Bandeiran-
tes, Av. Ibirapuera, Av. Prof. 
Ascendino Reis, Av. Rubem Berta 
e Av. Moreira Guimarães .

Atividade física 
grátis no Plaza Sul

O projeto PLAZA + SAÚDE 
reúne alongamento, dança e 
circuito, às segundas e quartas-
-feiras, das 9h às 10h, no G4 – es-
tacionamento descoberto - sob 
coordenação esportiva dos pro-
fessores da Monday Academia. 
As inscrições para participação 
ainda estão abertas e podem 
ser realizadas na administração. 
Limitado a 50 clientes por aula.

•ACONTECE

A frustração se estende ain-
da ao fato de o projeto ter uma 
segunda fase prometida de co-
nexão com a estação Jabaqua-
ra, sem qualquer previsão para 
sair do papel. Segundo o metrô, 
seria necessário que a avenida 
Jornalista Roberto Marinho ga-

nhasse sua também prometida 
e abandonada extensão até a 
Rodovia dos Imigrantes - obra 
que cabe à Prefeitura., dentro 
da Operação Urbana Água 
Espraiada. 

O metrô já transportou 
mais de 29 bilhões de passagei-

ros, o equivalente a 3,7 vezes 
a população da Terra ou a 135 
vezes a população do Brasil. Os 
trens do Metrô de São Paulo 
já percorreram mais de 500 
milhões de quilômetros (1.298 
vezes a distância da Terra até 
a Lua).

Primeiro Encontro “As Bruxas” 

E MUITO MAIS...

APRESENTAÇÕES
& ATIVIDADES
◊ Leitura de carta
◊ Constelação familiar
◊ Astrológo
◊ Auto Conhecimento
   através das essências
◊ Comida temática
◊ Tatuagem
◊ Dreads
◊ Apresentação de dança

Data: 08 de Junho,  das 10h às 19h - Av. Bosque da Saúde, 1745

lojaasbruxas
bruxaslojaas
97688 2524 * 9 5367 2769
5594-4345


