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Vila Mariana registra caso de sarampo
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Dia da Padroeira começa a ser 
celebrado nessa sexta, 17, na 
Paróquia Santa Rita de Cássia

Confira um roteiro inusitado 
para celebrar o Dia da Batata 
Frita e o Dia do Hambúrguer
Página 4

Divulgação/Governo do Estado

A circulação endêmica 
do sarampo no estado 
de São Paulo estava in-
terrompida desde o ano 
2000, com raros casos 
importados. Mas, foi con-
firmado essa semana o 
primeiro caso autóctene 
da doença, mais especi-
ficamente no bairro da 
Vila Mariana na capital 
paulista. Um professor 
universitário, de 32 anos, 
sem histórico de viagens 
recentes. Ele chegou a fi-
car internado mas já teve 
alta. Outras dezenas de 
casos suspeitos ainda es-
tão sendo investigados e 
a origem apurada. A vaci-
na tríplice viral é a preven-
ção mais eficaz.  Página 5
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Virada Cultural terá de 
Anitta a Demonios da Garoa

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
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Agilidade e Rapidez

  97358-8716

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)

Os números e super-
lativos impressionam: 
serão 1200 atividades 
gratuitas em 250 ende-
reços espalhados por to-
das as 32 subprefeituras 
da cidade com expecta-
tiva de participação de 
5 milhões de pessoas. 
A 15a. Edição da Virada 

Cultural que acontece 
nesse fim de semana, 
dias 18 e 19 de maio, tam-
bém promete a maior 
programação gastronô-
mica realizada, 24 ho-
ras de Paulista Aberta 
aos pedestres e cheia 
de atividades, além de 
grandes atrações para 

todos os gostos, como 
o show Ofertório, Ofer-
tório, com Caetano, Mo-
reno, Zeca e Tom Veloso; 
Anitta;Grande Encontro 
(Elba Ramalho, Zé Rama-
lho e Geraldo Azevedo), 
Preta Gil, Demônios da 
Garoa, Sepultura e Mo-
raes Moreira.  Página 8
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CAMPANHA

Separar o material reciclável evita prejuízos

Saco de lixo gigante circulará pela cidade 
para conscientizar sobre descarte irregular

VOCÊ SABIA?

A geração de resíduos na 
sociedade moderna diz muito 
sobre o estilo de vida corrido 
e em busca de conforto ou 
higiene, mas também indica 
problemas a serem resolvidos, 
por vários aspectos. Tudo que 
“vai para o lixo” teve um custo 
de produção. E terá um novo 
custo para sua destinação � -
nal. Mais do que isso, muito 
do que é descartado diaria-
mente poderia representar 
benefícios para a sociedade 
ou ao menos reduzir prejuízos. 

Estima-se que o Brasil des-
perdice, a cada ano, cerca de 
R$ 10 bilhões só por falta 
de reciclagem e destinação 
adequada de resíduos sóli-
dos, além de uma política de 
logística reversa que gerencie 
o retorno de embalagens e 
outros materiais descartados 
de volta à indústria, de acordo 
com dados do Ministério do 
Meio Ambiente. 

O problema ainda tem ou-
tros aspectos. Se no mun-
do todo, a FAO - braço da 
ONU responsável pelo setor 
de agricultura e alimentação 
- avalia que um terço de todos 
os alimentos produzidos vai 
para o lixo, outros números 
endossam o gigantismo do 
desperdício. 

Levantamento feito pela 
ABRAS - Associação Brasilei-
ra de Supermercados - aponta 
que todos os anos vão para o 
lixo cerca de 4 bilhões de reais, 
só nas seções de açougue, FLV 
(frutas, legumes e verduras), 
padaria e peixaria. 

A situação é ainda mais gra-
ve quando consideramos que o 
agronegócio gasta muita água, 
energia e combustível para 

produzir e transportar esses 
itens. E que a pecuária ainda é 
responsável pelas altas quanti-
dades de metano que poluem 
o meio ambiente e afetam a 
camada de ozônio.

Ao reduzir a quantidade de 
lixo gerada, portanto, estamos 
contribuindo em diferentes 
frentes para a proteção da 
natureza e de recursos para 
uso futuro.

Economia
A  destinação correta do 

lixo também mexe com a eco-
nomia e as � nanças na socie-
dade. Ao separar o material 
reciclável corretamente, por 
exemplo, evita-se a extração 
de mais matéria prima, porque 
novos objetos serão produ-
zidos a partir da reciclagem.  
Separar plástico, papel, vidro e 
metal do restante dos resíduos 
em casa é um passo impor-
tante. E na capital paulista, 
é muito simples participar: 
basta separar o material em 
casa e deixar na rua pouco 

antes do horário para a coleta 
seletiva, na data correta. O 
serviço é prestado na zona sul 
e leste da capital paulista pela 
concessionária Ecourbis. Para 
saber quando o serviço é pres-
tado na via onde mora, acesse: 
ecourbis.com.br/coleta/index.
html .

Renda
O que chamamos de “lixo”  

é também uma fonte de renda 
para muitas famílias. Milhares 
de pessoas na capital sobrevi-
vem graças aos recursos pro-
venientes da venda de material 
reciclável. 

Há ainda ONGs e artesãos 
que se beneficiam dos itens 
recicláveis, transformando-os 
em outros objetos. É o que 
se chama, na atualidade, de 
upcycling, ou seja, a transfor-
mação de uma peça de roupa 
ou objeto em outra coisa, com 
novas ou similares funções. 

Esse processo tem ainda 
como característica positiva 
o fato de usar pouca energia e 

consumir poucos recursos em 
sua transformação. 

Upcycling
Paulo Antônio da Silva Jú-

nior, por exemplo, tem 41 anos e, 
durante muito tempo a transfor-
mação de objetos que ninguém 
queria mais foi fonte principal 
de renda em sua vida. “Comecei 
a trabalhar com reciclagem para 
concientizar estudantes. Mostra-
va a eles que é possível ganhar 
dinheiro transformando aquilo 
que as pessoas chamam de lixo”, 
relembram. 

No extremo sul da capital 
paulista, ele transformava pneus 
em vasos estilizados e canteiros 
para jardins; canos de PVC em 
luminárias, garrafas de vidro em 
lustres e pendentes, entre outras 
ideias. Até para formar uma hor-
ta orgânica em escola pública os 
velhos pneus foram utilizados.

Atualmente, Paulo trabalha 
como vigilante. Mas, diz que a 
experiência com material descar-
tado pela população transformou 
sua vida e de sua família. Viúvo 

que se casou novamente, ele mora 
com a esposa, o � lho e um entea-
do. “Hoje a gente trabalha de uma 
forma mais preocupada com o 
meio ambiente. Não utilizamos 
canudos e copos só se forem de 
papelão, porque não gostamos de 
usar descartáveis”, garante.

Ele ainda mantém o hábito 
de reaproveitar itens de forma 
criativa para evitar a geração de 
lixo. Uma caixinha de leite pode 
virar um vasinho para � ores.  Na 
casa dele, não há desperdício de 
comida e alguns restos de cascas 
de frutas e legumes ele transfor-
ma em adubo para as plantas de 
seu jardim - coisa que aprendeu 
quando trabalhava em hortas 
orgânicas junto a estudantes. 

Essa veia de artesão também 
ganha destaque quando en-
contra alguma tora de madeira 
abandonada, por exemplo, que 
será trabalhada e vai se tornar 
um belo banco para o jardim de 
sua própria casa. 

O “upcycling” ainda tem ou-
tra importância: reaproveitar 

materiais que não podem ser 
reciclados ou cujo processo de 
reciclagem é muito caro e que 
acabariam nos aterros, que têm 
capacidade limitada e, portanto, 
tempo de vida curto.

Um exemplo é a cortiça. Na 
zona sul paulistana, a Ong Adere 
trabalha com rolhas de vinho e 
outros itens de cortiça que são 
transformados em porta-joias 
e porta-lápis, suportes para pa-
nelas e copos, bandejas e vários 
outros artigos domésticos. As 
pessoas com de� ciência intelec-
tual atendidas pela Ong ainda 
criam peças de decoração e arte-
sanato fazendo o upcycling com 
bijuterias, pedaços e madeira e 
outros artigos.

Assim, as oficinas criativas 
e expressivas -tecelagem, mar-
chetaria em cipó e rashi, papel 
reciclado, mosaico, papietagem 
e colagem artística usam da arte 
terapia com dupla finalidade: 
atender e formar os frequenta-
dores da Ong além de produzir 
belos objetos reciclados.

Compre reciclados
Outra observação importante 

é de que é necessário também 
comprar itens feitos de material 
reciclável. Em primeiro lugar, 
porque não basta encaminhar 
os materiais descartados para 
reciclagem, mas é preciso esti-
mular a aceitação desse material 
de volta no mercado. 

Além disso, é uma forma 
de reduzir o preço do produto 
reciclado: quanto maior a pro-
dução de itens feitos a partir de 
material descartado reciclável, 
maior será a procura por ele 
e novas tecnologias tendem a 
surgir para baratear o processo 
de transformação e reciclagem.

A Prefeitura de São Paulo 
realiza desde janeiro desse ano a 
quali� cação de mais de dois mil 
catadores de material reciclável 
por meio do programa Reci-
clar para Capacitar. A ação é 
resultado do acordo de coope-
ração � rmado em 2018 entre a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (SMTE), 
da Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana (Amlurb), 
além de contar com o apoio da 
Secretaria de Subprefeituras. 

As aulas estão sendo minis-
tradas pela Fundação Instituto 
de Administração da USP (FIA), 
com conteúdo prático e teórico 
nas regiões de 11 subprefeituras, 
nas zonas sul e leste da cidade: 
Itaquera, São Mateus, Mooca, 
Cidade Tiradentes, Campo Lim-
po, Sé, Pinheiros, M’ Boi Mirim, 

Jabaquara, Parelheiros e Capela 
do Socorro. 

O conteúdo lecionado utiliza 
linguagem de fácil entendimen-
to, oportunidade de interação 
e utilização de recursos audio-
visuais com conteúdos sobre a 
importância do cooperativismo, 
economia solidária, saúde e 
segurança no trabalho, organi-
zação social, entre outros.

As subprefeituras recebem 
os alunos para a etapa teórica, 
enquanto o módulo prático 
acontece nas sete cooperativas 
parceiras distribuídas pela capital: 
Cooperleste, Cooperunião, Nova 
Esperança, Coopercentro, Coopa-
mare, Cooperpac e Coopermyre.

Pessoas interessadas nos cur-
sos devem procurar as subprefei-
turas. Endereços no site prefeitu-
ra.sp.gov.br ou pelo telefone 156.

Prefeitura tem curso de 
capacitação para formar 
catadores de recicláveis

Combate à sujeira
é o objetivo central da nova 
campanha de conscientização

Lugar de lixo é no lixo. Com 
esse objetivo, a Prefeitura lança 
uma grande campanha de cons-
cientização para o combate à su-
jeira na cidade. O pontapé inicial 
aconteceu no domingo (12), com 
a instalação de um in� ável em 
formato de saco de lixo gigante 
chamando a atenção da popula-
ção para o problema. Todos os 
dias, 20 mil toneladas de lixo são 
recolhidas na cidade. O volume 
leva em consideração apenas os 
dejetos coletados pelos cami-
nhões e o serviço de varrição.

Nos próximos domingos, o 
in� ável gigante com a hashtag 
#lixoénolixo será levado para 
outros pontos movimentados 
da cidade, como forma de cha-
mar a atenção dos paulistanos 
sobre o destino correto do lixo. 
A campanha também está pre-
sente em todos os canais de 
comunicação da Prefeitura, em 

especial as redes sociais. “Trata-
-se de uma campanha de cida-
dania. Nosso objetivo principal 
é a conscientização das pessoas”, 
explica a chefe de gabinete da 
Secretaria Municipal de Comu-
nicação, Isabel Amorim.

Em uma segunda fase, se-
rão abordados temas como o 
descarte correto de entulho e 
reciclagem de materiais. Entre 
as ações previstas estão a revi-
talização de pontos viciados de 
entulho e transformação destes 
espaços, localizados principal-
mente na periferia, em locais 
dedicados à arte.

A cidade de São Paulo conta 
com aproximadamente 14.500 
agentes de limpeza, sendo que 
mais de 9 mil pro� ssionais são 
responsáveis pelos serviços de 
limpeza urbana e mais de 5 mil 
de coleta domiciliar. Esse bata-
lhão garante que os resíduos ge-

PAULO PASSOU A ATUAR JUNTO A 
JOVENS ESTUDANTES, ESTIMULANDO O 
REAPROVEITAMENTO DE SUCATAS DE DIFÍCIL 
RECICLAGEM, COMO PNEUS E TUBOS DE PVC
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rados pelos mais de 12,8 milhões 
habitantes da cidade de São Pau-
lo tenham o tratamento e desti-
nação correta.

“A importância da campanha 
sobre o lixo na capital vem da 
necessidade de conscientizar a 
população sobre o descarte cor-
reto do lixo. Diariamente são 
coletados cerca de 20 mil tonela-
das de resíduos, sendo que 8 mil 

são somente de varrição. Quan-
do o munícipe utiliza a lixeira 
ou um Ecoponto para jogar seu 
entulho, ele pratica uma ação de 
cidadania e de cuidado com a ci-
dade. Com isso, a Prefeitura faz 
a sua parte cuidando da logís-
tica e destinação � nal. Chama-
mos isso de gestão compartilha-
da” comenta Evaldo Azevedo, 
Diretor de Serviços da Amlurb.

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Prefeituras Regionais, e o 
objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.
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Começa nessa sexta, 17/05, 
a Festa da Padroeira na
paróquia Santa Rita de Cássia

•EVENTOS

Uma das paróquias mais 
tradicionais - e também que 
mais atrai fiéis ao longo do 
ano - vai promover sua tra-
dicional festa da Padroeira. 
Localizada em Mirandópolis, a 
igreja de Santa Rita de Cássia 
celebra o 22 de Maio há mais 
de 30 anos com uma festa que 
reúne religiosidade, fé e várias 
atividades de confraterniza-
ção com a comunidade.

Milhares de pessoas vêm 
de diferentes pontos da cida-
de e também do interior do 
Estado em busca de expressar 
sua fé e passar horas agradá-
veis na igreja e na praça loca-
lizada em frente a ela.

Um dos principais desta-
ques é a gastronomia. Esse 
ano, serão sete dias de festa 
para a comunidade aprovei-
tar. Começa nessa sexta, dia 17 
e vai até dia 26 de maio, com 
barracas funcionando nos dias 
17/05 e 24/05 (sextas-feiras) 
das 18h às 21h; 18/05 e 25/05 
(sábados), das 11h às 22h; 
19/05 e 26/05 (domingos), das 
9h às 21h

O Dia de Santa Rita é cele-
brado em 22 de maio, que esse 
ano cai em uma quarta-feira. 
Na data, a festa se estende 
das 7H30 às 21h, com missas 
e praça montada para reunir 
os fi éis.

Na programação gastronô-
mica, tem barraquinhas de lin-
guiça, espetinho, refrigerante, 
vinho quente, pastel, macar-

rão, sopas, cachorro-quente, 
salgados e doces. Também 
haverá barracas de jogos.

Outra atração é o já famo-
so  Bazar de Santa Rita, no dia 
22 de maio das 9h às 18h e no 
dia 25 de maio das 9h às 13h.

No dia da Padroeira, 22/05, 
as missas acontecem em vá-
rios horários: 6h00; 8h00; 
10h00; 12h00; 15h00; 18h00; 
e 19h30.

Histórico
A paróquia e a Igreja de 

Santa Rita de Cássia de Mi-
randópolis em São Paulo nas-
ceram do ideal das famílias 
católicas do bairro.

A comissão inicial para 
aquisição do terreno e cons-
trução da igreja foi formada 
há mais de 60 anos, em 18 de 
abril de 1958 sob a autoridade 
do então bispo auxiliar da 
Arquidiocese de São Paulo - 
região episcopal do Ipiranga, 
D. Paulo Rolim Louveiro.

A comissão teve como 
assistente espiritual o Revmo. 

Padre Xavier Schmaderes 
da Igreja Santa Terezinha do 
Bosque da Saúde à cuja juris-
dição pertenceu este Núcleo 
do bairro.

A paróquia começou a 
funcionar numa capela impro-
visada em terreno na avenida 
Senador Casemiro da Rocha 
contíguo à área já adquirida 
pela comissão onde seria 
construída defi nitivamente a 
Igreja Matriz.

Em 12 de abril de 1959 rea-
lizou-se a cerimônia do lança-
mento da pedra fundamental 
da nova igreja.

E em 22 de maio de 1960 
por decreto do Cardeal D. 
Carlos Carmelo de Vascon-
celos Motta, foi erigida a 
Paróquia de Santa Rita de 
Cássia, tomando posse com 
seu 1º Vigário o Cônego Olavo 
Braga Scardigno que, no natal 
de 1960, inauguraria o Salão 
Paroquial sobre o qual se er-
gueria o pavimento superior 
da Igreja.
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FIQUE ATENTO TODA SEMANA:
MESMO COM O FIM DO VERÃO,

O AEDES AEGYPTI CONTINUA AGINDO.

Não deixe água acumulada
em pneus, calhas e lajes

Cubra todo recipiente
que armazene água

Mantenha latas e garrafas 
viradas para baixo 

PREFEITURA.SP.GOV.BR

LEMBRE-SE: A MAIORIA DOS FOCOS DO MOSQUITO ESTÁ DENTRO DOS IMÓVEIS. 
A Prefeitura está fazendo a parte dela. Faça a sua. Combater o Aedes aegypti  
é responsabilidade de todos nós.

Saiba mais:

Evite água acumulada na 
bandeja atrás da sua geladeira

Elimine os pratinhos
dos vasos de plantas

Troque diariamente a água  
de bebedouros de aves e animais,  

lave e esfregue o recipiente,  
no mínimo, duas vezes por semana

Associação Primeiro Passo 
promoverá corrida dia 9/6
no Parque das Bicicletas

Toda criança deve andar, 
pular, brincar e correr com 
seus pezinhos. Esse é o prin-
cipal objetivo da Associação 
Primeiro Passo, em parceria 
com a Tuin Experience e Se-
cretaria de Esportes do Mu-
nicípio de São Paulo, com a 
realização da 1º Corrida da As-
sociação Primeiro Passo, que 
acontece no dia 2 de junho, 
no Parque das Bicicletas, em 
Moema, São Paulo. O evento 
também presta homenagem 
ao Dia Mundial do Pé Torto 
Congênito, comemorado em 
3 de junho.

Nascer com o Pé torto con-
gênito (PTC) é mais comum 
do que se imagina. O termo 
PTC é usado para descrever 
a deformidade complexa que 
inclui alterações de todos 
os tecidos dos músculos, 
tendões, ligamentos, ossos, 
vasos e nervos. Sua incidência 
tem relação com a etnia: a 
proporção é de um caso para 
cada 1.000 nascidos vivos da 
cor branca e de até 6,8 para 
cada 1.000 nascidos vivos po-
linésios. O sexo masculino é 
duas vezes mais afetado.

O evento pretende divul-
gar o Método Ponseti, trata-
mento precoce do pé torto 
congênito, e levantar fundos 
para a manutenção da Asso-
ciação Primeiro Passo. E o 
mais importante: lembrar a 
todos que as crianças tratadas 
podem correr tão bem quanto 
seus amigos que nasceram 
sem nenhuma deformidade 
nos pés.

As inscrições devem ser 

feitas no link: https://forms.
gle/UMcpkMrMvzT9TgNB7

A entrega dos kits para a 
corrida, que incluem camiseta, 
squeeze e uma sacola, será 
no início do evento, às 9h. 
Os participantes percorrerão 
um circuito de 100 metros. O 
evento também contará com 
a participação especial do 
Show da Luna (ofi cial).

São esperados cerca de 
1.000 participantes, entre 
convidados, parceiros e auto-
ridades.

A Primeiro Passo já par-
ticipou de diversos eventos, 
como a Caminhada dos Pezi-
nhos (2015), no Parque Ibira-
puera, em São Paulo; Corrida 
dos Pezinhos, em Goiânia e 
em Cuiabá (2016), Erradicando 
o Pé Torto no Brasil, em Sal-
vador (2017), e em São Paulo 
(2019).

Toda a renda arrecadada 
será destinada para a As-

sociação Primeiro Passo.
Sobre a Associação
É uma entidade civil que 

nasceu do desejo de muitos 
pais de crianças com o pé 
torto congênito tratadas pelo 
Método Ponseti de multi-
plicar, incentivar e difundir 
este método de tratamento. 
A entidade atua na detec-
ção precoce desta alteração 
ortopédica, no suporte e na 
facilitação do acesso a cen-
tros de tratamento no Brasil 
e no exterior. A Associação 
tem apoio e reconhecimento 
da PIA (Associação Ponseti 
Internacional).

SERVIÇO: 
1º Corrida da Associação 

Primeiro Passo: 02 de junho; 
9h; Local: Parque das Bicicle-
tas - Al. Iraí, 35 – Moema; Lar-
gada: no mesmo local. Valor 
do kit: R$30,00. INSCRIÇÃO 
pelo link: https://forms.gle/
UMcpkMrMvzT9TgNB7

Entidade localizada em Santo Amaro atende 
bebês que nasceram com PTC - Pé Torto Congenito
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•GASTRONOMIA

Celebre o hambúrguer e a batata frita
Sabia que 28 de Maio 

é Dia Mundial do Hambúr-
guer? E que 30 de Maio é 
o Dia Mundial da Batata 
Frita? E sabia que é possí-
vel fazer um roteiro total-
mente inusitado e repleto 
de sabores e experiências 
diferentes, sem ir muito 
longe de casa?

A primeira dica é confe-
rir a hamburgueria Taverna 
Medieval, uma casa temá-
tica totalmente diferente, 
inspirada, como o nome sugere, 
em ambientes, personagens e 
histórias da Idade Média. Lá, é 
possível curtir a experiência e 
ainda descobrir as novas combi-
nações da casa como o “Cabeça 
Branca lança Raios Congelan-
tes”, um hambúrguer de javali 
com geleia Homemade de men-
ta e hortelã que propicia uma 
sensação refrescante. Ou talvez 
o “Cabeça Azul lança Raios”, 
uma pedida doce!: Hambúrguer 
de brownie de brigadeiro com a 
eletrizante sensação de estalos 
com algodão doce.

Fica na Rua Gandavo, 456. 
Telefone: 2609-3891. 

No Mustang Sally, hambur-
gueria e restaurante de inspira-
ção tex mex, localizada dentro 
do Plaza Sul Shopping (Praça 
Leonor Kaupa, s/n), até o fi m de 
maio tem o Pork Festival. Uma 
oportunidade para provar a car-
ne suína em sua melhor forma. 
São várias opções de pratos, 
como o Southern US Burger 
- este aí da foto. Ele vem em 
pão australiano, com maionese, 
hambúrguer de porco com ba-
con, tiras de bacon grelhadas, 
queijo prato e Mustang Barbe-

cue. Acompanham fritas. 
Outra opção bem di-

ferente é conhecer o Bus-
ger, uma hamburgueria 
que tem suas cozinhas a 
bordo de ônibus antigos, 
super charmosos. Uma 
boa pedida é o Miracle 
(R$ 27,00), servido no pão 
de hambúrguer recheado 
com 160 gramas de carne 
Angus Gold, queijo prato 
duplo gratinado, cebola ca-

ramelizada, tomate, agrião 
e maionese de rúcula, o burger 
fi ca ainda mais irresistível com a 
adição de lâminas de amêndoas. 
Elas conferem uma pitada de 
crocância e mais sabor à receita. 
As Fritas Crunch são crocantes 
por fora e macias por dentro. A 
menor porção é servida com um 
leve toque de alecrim e a maior 
ganha uma generosa camada de 
parmesão gratinado. Ambas são 
servidas com maioneses artesa-
nais, feitas na casa.

Uma das unidades fica na 
Rua Borges Lagoa, 1050 - Vila 
Clementino.

Rua Oriçanga, 40 
 Chácara Inglesa

Fones: 
5589-3582
2577-4043

9 6484 -97729 6484 -9772Na compra de  02 pizzas grandes de qualquer sabor
ganhe 1 borda 
recheada com
Catupiry (1 por pedido)

R. Luis Góis, 1566 
Tel.: 5072-3266

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas)

Venha curtir 
o outono

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

E mais:
Chopp - Cervejas 
Caipirinhas 
Destilados - Drinks
Sucos - Refrigerantes..

Carnes - Massa - Saladas - Risotos - Pratos Especiais - Porções

Música ao vivo: 
Consulte a 

programação pelo 
Facebook.com/seugois

♪♫

FAÇA SUA 
RESERVA

VENHA CONHECER 
NOSSA CASA!Cardápio 

especial
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Primeiro caso autóctene de sarampo é da Vila Mariana
•SAÚDE

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

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)

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:

Saúde e Estética

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

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

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

Os dentes são importan-

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

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

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

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

osso, recebe uma 
nova coroa artificial 

e temos, assim, um 
novo dente.

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

Marque uMa avaliação!!!
Todos os interessados devem entrar 

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

c/ rose ou Marcia, para marcarem avaliação

iMPlanTes DenTÁrios
eM curso De PÓs-GraDução

Foi divulgado nessa quinta, 
16, o primeiro caso autóctene de 
sarampo na capital paulista e é 
de um morador da Vila Mariana.  
A cidade não registrava casos da 
doença desde 2015 e este já é o 
oitavo este ano, embora todos 
os demais fossem de pessoas 
que viajaram a outros países: 
Israel, Noruega e Malta (surto no 
navio MSC). Há ainda outros 91 
casos em investigação na cidade.

O morador da Vila Mariana 
é um professor universitário de 
32 anos, casado e que não tem 
registro de viagens recentes. 
Ficou internado no Hospital 
Oswaldo Cruz, no Paraíso, mas 
já teve alta. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde está ampliando a investi-
gação sobre o caso, para saber 
se houve contato do morador 
com outros viajantes.

Cinco dos registros não au-
tóctenes são de Israel - todos do 
mesmo domicílio e adquiridos 
por transmissão de um dos pa-
cientes que contraiu o vírus em 
Israel (caso índice). Assim, tam-
bém são considerados impor-
tados conforme a classifi cação 
de casos importados que segue 
normatização do Ministério da 
Saúde e da Secretaria Estadual 
de Saúde de São Paulo, após 
rigorosa análise epidemiológica 
e laboratorial.

A Secretaria de Saúde in-
formou que, sendo o sarampo 
uma doença de notificação 
obrigatória e imediata, sempre 
que são identificados casos 
suspeitos, a vigilância epide-
miológica desencadeia ações 
de bloqueio vacinal para evitar 
o contágio. Os procedimentos 
para evitar a contaminação de 
outras pessoas são adotados 

assim que se identifica uma 
simples suspeita da doença, não 
aguardando a confi rmação do 
caso de sarampo.

No caso da Vila Mariana, 
foram adotadas diversas medi-
das como a vacinação de toda 
a vizinhança, além de alunos e 
outras pessoas que mantiveram 
contato direto com o professor.

Medidas preventivas
As medidas de investiga-

ção e de vacinação seguem os 
protocolos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde, que são:

* Após a notifi cação é feita 
uma investigação do caso sus-
peito: busca dos dados clínicos e 
da investigação laboratorial jun-
to aos serviços de atendimento;

* Investigação epidemiológi-
ca: avaliação de deslocamentos 
do caso suspeito com intuito 
de desencadear medidas de 
prevenção;

* Orientação de isolamento 
social do caso pelo período 
máximo de transmissão;

* Bloqueio vacinal na sus-
peita de sarampo:  vacinação 
seletiva e deve abranger as 
pessoas do mesmo domicí-
lio do caso suspeito, vizinhos 
próximos, creches, as pessoas 
da mesma sala de aula, do 
mesmo quarto de alojamen-

to ou da sala de trabalho.
* Vacinação seletiva ou seja, 

vacinação dos não imunizados 
ou com esquema de vacinação 
incompleto para a idade após a 
avaliação do comprovante de 
vacinação das pessoas expostas.

* Ampliação do bloqueio 
vacinal na presença de uma re-
sultado positivo para sarampo, 
vacinação seletiva das pessoas 
expostas em todos os locais fre-
quentados pelo caso suspeito, 
tais como: residência, escola, 
unidade de saúde, meio de 
transporte utilizado em viagens 
no período de transmissão da 
doença, etc;

* Acompanhamento de to-
dos os expostos para detectar 
o aparecimento de novos casos.

Vacina
A vacina tríplice viral que 

protege contra a doença viral 
aguda (sarampo, caxumba e 
rubéola), é fornecida ao muni-
cípio pelo Programa Nacional 
de Imunizações, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
está disponível na rede munici-
pal de saúde e deve ser aplicada 
em duas doses a partir de um 
ano de vida da criança até 29 
anos, as pessoas de 30 a 59 
anos (nascidos a partir de 1960) 
devem receber 1 dose.

A queda recente na adesão 
a campanhas de vacinação tem 
feito crescer o número de casos 
no Brasil, o que fez o país perder 
o certifi cado internacional de 
nação livre do sarampo.

Na cidade, de acordo com 
a Secretaria de Saúde, cober-
tura vacinal contra o sarampo, 
caxumba e rubéola, na popu-
lação de 1 ano de idade foi de 
95,66% em 2018 e atingiu os 101% 
no 1° quadrimestre 2019, com 
56.295 doses aplicadas.  Entre-
tanto, o fato de a cobertura ter 
caído no país gera riscos, já que 
o vírus volta a circular. 

O sarampo é uma doença viral 
altamente transmissível e pode 
ser contraída por pessoas de 
qualquer idade. O contágio acon-
tece por meio de secreções res-
piratórias. Quem é exposto pode 
adquirir as infecções por gotícu-
las emitidas por tosse ou espirro.

O vírus fi ca incubado por um 
período de 7 a 18 dias e pode re-
sultar em quadros graves como 
pneumonia, diarreia, encefalite 
e até mesmo levar à morte. De 
acordo com o infectologista 
Ralcyon Teixeira, a doença ge-
ralmente se manifesta de forma 
mais acentuada nos primeiros 
dias após o contágio.

“Os principais indícios do 
vírus são febre alta, tosse, cori-
za, conjuntivite e aparecimento 
de infl amações avermelhadas 
na pele. Ao perceber os sinto-
mas, o indivíduo deve procurar 
imediatamente atendimento 
médico”, alerta.

Veja mais informações 
sobre as principais dúvidas 
relacionadas ao sarampo 
em nosso site: www.jor-
nalzonasul.com.br.

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

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

CLAREAMENTO DENTAL

Clínica geral - Cirugias - Implantes
 Ortodontia- Pacientes Especiais - 

Endodontia - Periodontia

AGENDE JÁ SUA AVALIAÇÃO 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Volte  a  sorrir!

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

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

Ótica
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Câmara Municipal aprovou a 
concessão do Complexo Interlagos

•URBANISMO

A discussão sobre o futuro 
do Grande PrêmioBrasil de 
Fórmula 1 continua. Em 8 de 
maio, o presidente Jair Bolso-
naro anunciou que já em sua 
edição de 2020, o GP seria 
promovido no Rio de Janeiro. 
Acontece que a cidade sequer 
conta com um autódromo - o 
presidente estava apenas au-
torizando a concessão de uma 
área pertencente ao Exército 
para que ali possa ser cons-
truído o novo equipamento. 

Já o governador paulista, 
João Doria, e o prefeito da 
capital, Bruno Covas, foram 
surpreendidos pelas decla-
rações e fi zeram questão de 
ressaltar que o atual contrato 
com a empresa que promove 
o evento vai até 2020 e que já 
há tratativas para renová-lo 
por mais 10 anos. 

Na sexta passada, 9, Doria 
e Covas deram entrevista co-
letiva e garantiram que não há 
razões nem houve reclama-
ções por parte dos organiza-
dores que representassem a 
possibilidade de rompimento 
do contrato em vigência. 
“E não há nada no terreno 
onde deve ser construído o 
autódromo”, disse Doria, re-
ferindo-se à área concedida 
por Bolsonaro. O governador 
ainda comentou que é irreal 
acreditar que o autódromo 
terá suas obras licitadas e 
executadas, além de renego-
ciação do atual contrato, em 
pouco mais de um ano, já que 

sequer haveria tempo hábil, 
incluindo períodos de testes 
da nova pista. 

Concessão
Ao mesmo tempo, trami-

tava na Câmara Municipal de 
São Paulo a discussão sobre a 
privatização ou concessão do 
Autódromo de Interlagos, na 
zona sul paulistana, onde é 
promovida a Fórmula 1 atual-
mente. 

Coincidência ou não, essa 
semana foi aprovado em se-
gunda e defi nitiva votação o 
PL (Projeto de Lei) 705/2017, 
de autoria do Executivo para 
concessão de todo complexo 
de Interlagos, que inclui um 
parque, além do autódromo. 
Apesar de o projeto original 
aprovado prever a venda do 
Complexo Interlagos, uma 
emenda aprovada pelos par-
lamentares substituiu a alie-
nação pela transferência da 
gestão por meio de conces-
são. Agora, o PL segue para 
a apreciação do prefeito, que 
poderá sancionar ou vetar o 
texto aprovado pelos verea-

dores. Apresentada pela lide-
rança de governo, a emenda 
em questão incluiu em artigo 
que permite transferir à inicia-
tiva privada a administração 
do Complexo Interlagos, que 
envolve o autódromo José 
Carlos Pace, o Kartódromo 
Ayrton Senna e outras estru-
turas de apoio.

Não há dúvida de que São 
Paulo pode continuar sedian-
do o Grande Prêmio. Temos 
segurança, organização e 
realizamos obras anualmente 
para manutenção nos boxes e 
nos paddocks”, afi rmou Bru-
no Covas. De acordo com ele, 
a Prefeitura investe entre R$ 
30 e R$ 40 milhões na organi-
zação do GP, mas a cidade de 
São Paulo obtém retorno de 
R$ 334 milhões com o evento 
automobilístico. O dinheiro 
é injetado na economia da 
cidade com a movimentação 
no comércio e na rede de 
serviços, como hotéis e res-
taurantes.  “Os hotéis chegam 
a 95% de ocupação durante o 
Grande Prêmio”, disse Covas. 

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

Comunicamos o extravio da impressora fiscal tipo ECF IF, 
marca SIGTRON, modelo PRINT PLUS-FS 315, fabricação 00801354. 

Auto Peças Castro – 60.644.408/0001-28

 Comunicamos o extravio da impressora fiscal tipo ECF IF, 
marca DARUMA AUTOMACAO, modelo FS 600, fabricação 

DR0207BR000000097397. Auto Peças Castro – 60.644.408/0001-28
 Comunicamos o extravio da impressora fiscal tipo ECF IF, 

marca DARUMA AUTOMACAO, modelo FS 600, fabricação 
DR0207BR000000118172. Auto Peças Castro – 60.644.408/0001-28

AUTO PEÇAS CASTRO  -  CNPJ  60644408/0001-28

EXTRAVIO

Prayer to Saint exPedite
St. Expedite honored by the gratitude of those who have invoked 

thee at the last hour and for pressing cases, we pray thee to obtain 
from the all powerful goodness of God, by the intercession of 

mary Immaculate, ( today or such a day) the grace we solicit with 
all submission to the Divine Will. Amen. J.V.S.

oraÇÃo a SÃo LonGUinHo
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de JESUS.

Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que 
recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim dignai-vos interpor, 
em meu favor, vossa valiosa intersseção perante Deus, para que conceda viver e 

morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de 
(esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra à 

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

Edital de convocação para a fundação 
da Ong, Instituto RAFA- Instituto de 

Reabilitação e Apoio as Famílias Autistas, 
que será fundada no dia 01/06/2019 às 
13:00 hrs, na rua; Dr. Nestor Alberto de 

Macedo, 117 - V Sto Estéfano,
São Paulo - SP.

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

oraÇÃo a SÃo LonGUinHo
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de JESUS.

Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que 
recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim dignai-vos interpor, 
em meu favor, vossa valiosa intersseção perante Deus, para que conceda viver e 

morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de 
(esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra à 

Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  E.R.T.

SÃo PaULo Zona SUL
5072-2020

•SERVIÇOS

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

Ainda há buracos em seu bairro? Reclame ao 156

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.

Queixas, denúncias, fotos 
em redes sociais, pixação no 
asfalto... A quantidade de bura-
cos espalhados pelos diferentes 
bairros de São Paulo motivou 
manifestações constantes nos 
últimos meses pelos morado-

res de São Paulo. Há 40 dias, 
a Prefeitura prometeu, então, 
triplicar os investimentos em 
zeladoria urbana e acelerar o 
serviço de tapa-buracos para 
eliminar os pedidos pendentes 
no serviço de atendimento ao 

cidadão - a Central 156. Essa 
semana, a Prefeitura anunciou 
que a meta foi superada: 28 
mil buracos foram tapados em 
toda cidade, atendendo, todas 
as solicitações de tapa-buracos 
registradas no serviço 156 até o 
começo de abril.

“O prazo máximo de aten-
dimento de uma solicitação 
no início do ano era de 45 dias. 
Trabalhamos com a meta de 
chegar até o fi nal do semestre 
com o prazo máximo de 10 
dias para atendimento a uma 
solicitação via 156”, destacou 
o prefeito Bruno Covas.

No dia 7 de abril deste ano, 
o portal 156 registrava cerca 
de 38 mil solicitações para 
serviços tapa-buracos. Deste 
total, a Prefeitura verificou 
que havia efetivamente 28 mil 
buracos. Um buraco pode ter 

mais de uma solicitação, pois 
duas pessoas diferentes podem 
reclamar do mesmo buraco. 
“Entre 7 de abril e 13 maio, 23 
mil novas solicitações foram 
feitas. Durante esse período, 
nós atendemos não apenas as 
38 mil que eram o estoque até 7 
de abril, mas também mais 3 mil 
dessas 23 mil novas solicitações. 
Portanto, o estoque caiu para 
20 mil”, disse Covas.

A Prefeitura alega que o nú-
mero de buracos na cidade nun-
ca vai ser zero, pois novos bura-
cos surgem todos os dias, pelos 
mais diversos motivos, como 
chuvas, idade do asfalto etc.

E em sua rua ou bairro, há 
buracos? Desde quando? Já re-
gistrou na central 156? Informe 
o protocolo ao jornal SP Zona 
Sul e vamos acompanhar o pe-
ríodo de solução da demanda.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Excelente localização, 

c/ 3 dorm., 2 suítes, wc 
social, living, sl. jantar, lavabo, 

cozinha, lavanderia, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 

estuda propostas - 
REF.: 15.058

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
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 

Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, fogão e forno emb., 
quintal c/ churrasq., garagem 
p/ 2 carros -  REF.: 15.129

SOBRADO C/ PIS-
CINA

JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Ótima oferta, terreno 10 x 38 m, 
construção 339 m², c/ 4 suítes 
c/ AE, 1 máster c/ closet e hidro, 
living p/ 3 amb. ., sl. jantar, coz. 
planej., amplo quintal c/ piscina 
e área gourmet, gar. p/ 4 carros 

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., cons-
tr. 225 m², c/ 3 suítes, living p/ 3 
amb., lavabo, escritório, cozinha 
conjugada c/ espaço gourmet, 

quintal gramado, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 15.555

APTO
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/ em-
pregada, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 15.559

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 520 MIL 
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
 100m² -  REF.: 15.771

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim 

de Almeida, área útil de 74 m², 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, quarto e wc p/ empregada, 
garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.774

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Terreno 5,20 x 21 mts., constru-
ção de 136 m², c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 
ampla cozinha planejada, lavan-
deria, 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

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. DA 

SAÚDE
R$ 670 MIL

Excelente sobrado em condo-
mínio fechado, c/ 3 dorm. c/ 

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL 
Ótima localização, travessa da 
Av. Bq, da Saúde, vago, c/ 2 
dormitórios, sala, wc social, 
cozinha, lavanderia, quintal, 
dep. p/ empregada, garagem 

p/ 1 carro - 
REF.: 16.183

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

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

carro - REF.: 16.239

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 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

SOBRADO
Q. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

Reformado, impecável, c/ 2 
dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 

churrasqueira, s/ garagem, óti-
ma localização, bom também 

p/ fins comerciais - 
REF.: 16.412

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Prédio de 10 anos, ótimo aca-
bto, AU = 90 m², c/ 3 dorm. 

c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada gourmet envidraçada, 
coz. planej., lavand. c/ AE, 

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.550

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
V. GUMERCINDO

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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

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

c/ churrasq. e forno pizza, 
gar.p/ 2 carros - REF.: 16.746

APTO. V. BRAS. MA-
CHADO

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 299 MIL
Reformada, bom acabto., óti-
ma localização, vago, c/ 2 
dormitórios, (1 c/ AE e ar con-
dicionado), wc social, pequena 
sala, cozinha americana c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
ótima oferta - REF.: 16.935

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótima oferta, vago, terreno 8 x 
30 m, construção 261 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, escritório c/ WC, edícula 

c/ qto., coz., wc, garagem p/ 4 
carros - REF.: 16.948

APTO
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
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
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, lavande-
ria, wc p/ empreg., garagem p/ 

2 carros - REF.: 17.016

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

3 dormitórios, sendo 3 suítes, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, lavanderia, dependências 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros- REF.: 17.062

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Terreno medindo 6 x 15,50 

mts., c/ 2 dormitórios, suíte, 
wc social, living, cozinha, 
lavanderia, terraço c/ chur-

rasq., amplo quital, garagem p/ 
2 carros - REF.: 17.106

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 240 m², construção 

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

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

REF.: 17.139

SOBRADO
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

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

APTO
CHÁC. INGLESA

R$ 850 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 
AU = 104 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 

2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 17.153

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, 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

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

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

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. Ameri-
cana c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 17.181

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

carro - REF.: 17.186

SOBRADO
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
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 living (50m²), 
lavado, coz. c/ AE, sl. Festa, 
home theater, churr., canil, gar. 

2 carros - REF.: 17.199

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, constru-
ção de 184m² - REF.: 17.202

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização do bair-
ro, 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. MARIANA
R$ 690 MIL

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/ saca
da, cozinha c/ AE wc p/ empr., 
garagem p/ 2 carros, cond. R$ 

650,00 - REF.: 17.212

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 500 MIL

Boa localização da Rua Maurí-
cio de Lacerda, terreno medin-

do 10 x 22 mts., totalizando 
220m², ótimo para constru-
tores ou outras finalidades, 

estuda propostas - 
REF.: 17.217

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. planej., 
dep. p/ empreg., garagem p/ 
2 carros, depósito individual, 

lazer - REF.: 17.228

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 745 MIL
Ótima área útil de 117m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., sacada, 
lavabo, cozinha planej., dep. 

p/ empreg., garagem p/ 2 
carros, lazer completo - REF.: 

16.825

SOBRADO
V. 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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
terreno 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/ empr., qto. p/ depósito c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

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

APTO
IPIRANGA

R$ 290 MIL
Excelente localização da Rua 
Dois de Julho, a 650 mts. do 
Metrô Sacomã, c/ 1 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
área útil 40m², cond. R$ 600,00, 

IPTU isento - REF.: 17.251

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.

COMUNICADO À PRAÇA EM GERAL
ACADEMIA DA ESTÉTICA FIT - CNPJ.: 24.101.905/0001-16

Vimos informar aos nossos clientes e parceiros que não
temos nenhum vínculo com os anúncios e 

promoções publicadas no site www.magote.com
São Paulo, 17 de Maio de 2019

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

120m2, internet, 2 banheiros, 
novo. R$ 3.300,00 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

PIZZAIOLO

Com experiência em pizzaria delivery,  impreensidível 

morar nas imediações da Praça da Arvore ou Saúde.

Contato com Cláudia pelo fone: 989102182 what

ATENDENTE DE PIZZARIA

Para trabalhar das 18:00h às 01:00h. Pode ser

aposentado. Residir próximo metrô Praça da Árvore

Contato com Cláudia pelo fone: 989102182 whats

IMÓVEISIMÓVEIS

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

SÃO PAULO zONA SUL
5072-2020

   LOCAÇÃO

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

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  

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 

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

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.

SOBRAdO  V. cAmPEStRE 
R$ 450 mIl

3 dormitórios, sala ampla, 
lavabo, cozinha espaçosa, 
quintal com churrasqueira, 
quarto e wc de empregada

e 4 vagas de garagem.
oportunidade REF.: 05-3784

SOBRAdO VIlA GUARAnI 
R$ 430 mIl

Travessa da Av Leonardo da 
Vinci, 2 dormitórios, suíte, 
terraço, sala 2 ambientes,
lavabo, cozinha, área de 
serviço e garagem. Próx.
ao Metrô.   REF.: 05-3782

cASA téRREA PROx. 
mEtRô R$ 1.150 mIl
Vila Guarani, p/ res/com, 3 

stes,lav, 2 amplas salas, cozi, 
dep. emp, depósito,, gar. 

coberta p/ 5 automóveis,qtal e 
entrada lateral. Rua tranquila, 

próx. Metrô. REF.: 01-3744

OPORtUnIdAdE cASA 
téRREA mEtRô 

JABAqUARA R$ 650 mIl
Ótima localização, c/ 2 dorms, 
sala 2 ambs, coz, AS, quintal, 
dependência de empregada 
e 2 vagas de garagem, p/ 
reforma. REF.: 04-3773

 ExcElEntE cASA 
téRREA 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$ 1.200 mIl
3 dorms, ste, sala 2 ambs lav, 
coz c/ arms, estúdio musical c/ 

wc, saída para duas ruas,
3 vagas de gar. e portão 

automático. REF.: 11-3731
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•CULTURA

Virada Cultural se espalha por 250 endereços 
na cidade: Vila Mariana tem boas atrações

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

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

Biblioteca Viriato Correa, 
Teatro João Caetano, Sesc Vila 
Mariana, Centro Cultural São 
Paulo, Planetário Ibirapuera... 
A 15ª edição da Virada Cultural 
acontece nesse fi m de semana, 
dias 18 e 19 de maio, e vai se es-
palhar por mais de 250 pontos 
da cidade, com um bom desta-
que para a Vila Mariana. 

A Prefeitura anunciou que 
haverá eventos  em todas as 
32 subprefeituras, embora não 
haja na programação já divulga-
da evento no Jabaquara - nem 
no CEU Caminho do Mar, nem 
no Centro de Culturas Negras, 
Casa do Sítio da Ressaca ou na 
biblioteca pública local.  

De qualquer forma, são mais 
de 1200 atividades, todas gra-
tuitas, por toda a cidade, com 
expectativa de público total 
de 5 milhões de pessoas - os 
horários e eventos podem ser 
conferidos em agendao.prefei-
tura.sp.gov.br.

A avenida Paulista estará 
aberta aos pedestres por 24 ho-
ras e todos os espaços culturais 
da via contam com programação 

própria: Instituto Moreira Salles 
(IMS), Japan House, Sesc Paulis-
ta, Itaú Cultural e vão do Masp. 

Entre os destaques da pro-
gramação musical estão os 
show do filho caçula de Fela 
Kuti, Seun Kuti & Egypt 80 com 
participação de IZA e Ofertório, 
com Caetano, Moreno, Zeca e 
Tom Veloso. 

A programação também 
conta com Anitta, Pabllo Vittar, 
Aline Barros, Naiara Azevedo, 
Lucas Lucco, Anavitoria, Rincon 
Sapiência + ÀTTØØXXÁ, Ludmil-
la, Maria Rita, Criolo, Vitor Kley, 
Emicida, Karol Conká, Grande 
Encontro (Elba Ramalho, Zé 
Ramalho e Geraldo Azevedo), 
Preta Gil, Nação Zumbi, É O 
Tchan, Jojô Todynho, Céu+ Tro-
pkillaz, Angela Ro Rô, Baco Exu 
do Blues, Demônios da Garoa, 
Sepultura e Moraes Moreira.

A estreia do programa de 
música nas sacadas, com op-
ções de música brasileira, rock, 
ópera e serestas; o palco que 
celebra os 70 anos de Itamar 
Assumpção, apresentações da 
Orquestra Sinfônica Municipal, 

da Jazz Sinfônica e de Hamil-
ton de Holanda completam o 
roteiro das atrações musicais 
imperdíveis do festival, além de 
atrações surpresa

Vila Mariana
No bairro, destaque para a 

já tradicional Fantástica Jorna-
da Noite Adentro, promovida  
desde 2008 e que prevê uma 
madrugada com atividades 
diversas, sempre com um tema 
em comum, que em 2019 será 
Machado de Assis.

Um grande bate papo e 
exibição de fi lmes relacionados 
ao autor estão na programa-
ção, além do grande evento 
baseado na obra “O Alienista”, 
o larp “Tribuna de Orates”, da 
Confraria das Ideias, onde os 
participantes poderão vivenciar 
essa grande história de perto.

O próximo larp da Confra-
ria das Ideias também integra 
a “Fantástica Jornada Noite 
Adentro” A participação é gra-
tuita e a inscrição será anteci-
pada. As inscrições devem ser 
feitas pelo email confrariadasi-
deias@gmail.com

No domingo, tem a ofi cina 
Grafi as e Palavras, 10h; Grafi te 
Chellmi, às 11h, com exposição 
dos quadros do artista e cons-
trução de uma obra de grafi te 
ao vivo na biblioteca; discoteca-
gem com DJ CranMarry também 
às 11h; e mesa literária com 
Tamikuã Txihi, Chirley Pankará, 
Pam Araújo e Jenyffer Nasci-
mento a partir das 13h

Às 17h, encerrando a pro-
gramação, vai ter SArau do 
Infi nito e Ofi cina de Zine. Todos 
os eventos do domingo têm 
classifi cação indicativa livre. - A 
Biblioteca fi ca na Rua Sena Ma-
dureira,  298.

Outra boa pedida é o Teatro 
João Caetano, com o espetáculo 
infantil A Bruxinha Boa, no do-
mingo, às 16h, e para o clássico 
de William Sheaskespeare “Ro-
meu e Juleta”, para maiores de 
12 anos, no sábado, 21h. Fica na 
Rua Borges Lagoa, 650. 

No Sesc Vila Mariana, des-
taque para Hélio Ziskind com 
o Júlio do Cocoricó, em vários 
horários. Confi ra em nosso site: 
www.jornalzonasul.com.br

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

SEBO DO JOÃO BAURU
Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 
e pinturas de quadros


