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Jabaquara tem pista de skate flow park

Páginas 5

Parque do Ibirapuera agora 
conta com serviço de wi fi livre 
gratuito para frequentadores

Festival de cultura e culinária 
japonesa atrai para a região da 
Liberdade nesse fim de semana
Página 4

Cesar Ogata/Secom
Mais de 150 skatistas 

participaram da inaugura-
ção de uma das maiores 
pistas da cidade de São 
Paulo. Construída pela Pre-
feitura, a partir de verba 
destinada por projeto de 
vereadores, a nova pista 
fica dentro do Parque do 
Chuvisco, na divisa entre o 
Jabaquara e Santo Amaro. 
Por isso, por enquanto vai 
estar aberta ao público 
somente até 18h, confor-
me horário de funciona-
mento do parque. Mas, 
a galera do skate quer 
mais: já faz um abaixo as-
sinado na internet para 
ampliar o horário até 22h 
e quer aulas de skates e 
eventos no local.  Página 3

As inscrições devem ser feitas no link:
https://forms.gle/UMcpkMrMvzT9TgNB7

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

OFERTAS

Rua das Rosas, 778 | Mirandópolis
E-mail: oticamararocha@hotmail.com
Rua das Rosas, 778 | Mirandópolis

ÓTICA
Mara Rocha

5594-1898
2645-7506

• LENTES VARILUX CRIZAL 
EM DOBRO A PARTIR DE R$ 870

• LENTES TRANSITIONS 
CINZA R$ 360

• LENTES PARA LUZ AZUL  
SOMENTE R$ 160

E MUITO MAIS...

ACEITAMOS

CARTÕES

EM ATÉ 10X* 
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JR SÃO JUDAS
PARAFUSOS E FERRAMENTAS

A SUA LOJA DE 
PARAFUSOS E 
FERRAMENTAS
Av. Fagundes Filho, 571 - São Judas 

Fones: 2371-1126 * 2275-0843
email: jrpar@terra.com.br

Linha 5 do metrô não opera domingo
Todas as estações da 

Linha 5 - Lilás, do metrô, 
que ligam o extremo sul 
da capital paulista à Vila 
Mariana, vão ficar fecha-
das no próximo domin-

go, 26. A interdição vai 
acontecer durante toda 
a operação co- mercial 
(das 4h40 à meia-noite) e 
segundo a concessionária 
que opera a linha, a Via 

Mobilidade, é necessária 
para testes no sis- tema 
CBTC (Controle de Trens 
Baseado em Comunica-
ção) sob responsabilidade 
do Metrô..  Página 8

Sábado tem colheita de 
café na Vila Mariana

Como todos os anos, o 
Instituto Biológico sedia 
nesse sábado, 25, o evento 
Sabor de Colheita, que re-
presenta o início da safra 
de café no estado de São 

Paulo. Gratuito e aberto à 
participação do público, 
o evento é uma atração 
turística já que apresen-
ta o maior cafezal urba-
no do mundo.  Página 3
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•ESTÉTICA

Tons terrosos vão 
marcar Inverno 2019  

Nos cabelos e nas 
unhas, o tom sobre 
tom, a elegância discre-
ta vão dominar. Mas, 
pensando bem, quem 
disse que tons terrosos 
e clássicos são necessa-
riamente discretos?

Na verdade, as co-
res que se harmonizam 
com os tons de pele e 
que, nos cabelos, criam 
camadas harmônicas 
estão na moda e cha-
mam a atenção.

Para os cabelos, os 
tons entre cobre e ca-
ramelo criam movimen-
to e ondas. O ombré,  
aquele estilo de tintura 
que cria camadas degradé na 
altura dos ombros, continua 
em alta. Mas dá para ousar 
com mechas por todo o cabelo, 
também.

Já as loiras podem também 
apostar em contrastes suaves 
e transições para o platinado, 
sem erro.

“Em dias de tranças e ou-
tros penteados, os diferen-
tes tons criam efeitos sutis 
e cheios de personalidade”, 
diz Rose Inoki, especialista 
em coloração com mais de 10 
anos de experiência. “O corte 
em camadas ou franjas laterais 
também realçam o efeito de 
tons sobrepostos”, completa 
a também especialista Michelle 
Ceródio.

Para o inverno 2019, elas 
apostam que os tons terrosos 
vão aquecer o visual e formar 
uma combinação super harmô-
nica com os nudes que conquis-
taram a preferência da clientela 
em se tratando de manicure 

- mas esse é tema para uma das 
próximas matérias!

Em nosso site, é possível 
conferir várias fotos de cabe-
los especialmente preparados 
para arrasar no Inverno: www.
jornalzonasul.com.br

As duas experientes pro-
fissionais Rosemary Inoki e 
Michelle Ceródio comandam 
o moderno salão Cut & Color, 
na Praça da Árvore, que tem 
se pautado por atendimento 
com ousadia, modernidade e 
criatividade, mas sempre res-
peitando os desejos e o limite 
de cada cliente. Agende um 
encontro, tome um café e tire 
suas dúvidas. 

Serviço
Cut & Color Hair
Rua Caramuru, 431
Praça da Árvore
Agende seu horário pelo 

telefone: 2640-3660.

•SAÚDE

Cafezal urbano da Vila Mariana 
terá início de colheita nesse sábado

•SAÚDE•EVENTO

Como em todos os anos, 
o evento Sabor de Colheita 
marca mais do que o início da 
temporada do café. É também 
tempo de confraternizar e abrir 
as portas do quase centenário 
Instituto Biológico, na Vila 
Mariana. Ou seria “abrir as 
porteiras”?  

Porque, na verdade, o 
evento acontece no terreno 
ao fundo do IB, onde está 
o maior cafezar urbano do 
país, com mais de 2 mil pés da 
planta. Sempre nessa época, 
maio ou junho, o evento no IB 
representa o início da colheita 
em todo o estado. Ao fi nal do 
ano, o café orgânico recolhi-
do manualmente ali na Vila 
Mariana acaba sendo doado 
a alguma entidade. 

O evento já está em sua 
14a. edição e é aberto a toda 
a população, gratuitamente. 
Quem for até lá poderá tirar 
os grãos maduros dos pés 
diretamente. Uma oportuni-
dade única que reúne beleza e 
contato com a natureza. 

Dessa vez, o Sabor da Co-
lheita vai ter até patrocinador, 
uma grande empresa multina-
cional do ramo alimentício.

Os participantes verão o 
signifi cado prático da jornada 
de milhares de cafeicultores 
brasileiros. Todo o processo 
será orientado por especialis-
tas, para que seja feita a co-
lheita seletiva, retirando com 
as mãos apenas os grãos bem 
maduros. Os grãos colhidos 
serão benefi ciados, torrados 
e encaminhados ao Fundo 
Social de São Paulo. 

Café da manhã
Os participantes poderão 

também degustar um café-
da-manhã tradicional e vários 
tipos de cafés e biscoitos 
oferecidos pelo patrocinador.

Histórico
O Instituto Biológico man-

tém o maior cafezal urbano 
do mundo. São cerca de 2.000 
pés de café em uma área de 10 
mil m², localizada na sede do 
instituto, na Vila Mariana, em 
São Paulo, a cinco minutos do 
Parque Ibirapuera. O cafezal 
é composto pelas varieda-
des Mundo Novo e Catuaí, 
desenvolvidas pelo Instituto 
Agronômico (IAC), presentes 
em 90% do parque cafeeiro 
brasileiro.

De acordo com a pesqui-

sadora do IB Harumi Hojo, o 
cafezal foi formado na década 
de 1950 e tinha a função de 
servir de material de pesquisa 
para os técnicos do Instituto 
estudarem o controle de pra-
gas agrícolas. “Atualmente, 
a maior fi nalidade é didática, 
histórica e cultural, destinan-
do-se à população que quer 
conhecer sua história e ou-
tras particularidades, como 
demonstração dos princípios 
das boas práticas agrícolas”, 
afirma. As plantas de café 
compõem o projeto Ciclos 
Econômicos Agrícolas do IB, 
juntamente com plantas de 
pau-brasil, seringueira e cana-
de-açúcar.

O 14º Sabor da Colheita é 
uma iniciativa da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, por 
meio de ações integradas da 
Coordenadoria de Desenvolvi-
mento dos Agronegócios (Co-
deagro), Câmara Setorial do 
Café e Instituto Biológico (IB). 
O evento conta com o apoio 
do Sindicato da Indústria do 
Café do Estado de São Paulo 
(Sindicafé), da Associação 
Brasileira da Indústria do Café 
(Abic) e das cooperativas de 
café do Estado de São Paulo.

Serviço
14º Sabor da Colheita
Data: Sábado, 25 de maio
Horário: 10h30
Local: Instituto Biológi-

co – Avenida Conselheiro 
Rodrigues Alves, 1.252 – Vila 
Mariana. Entrada gratuita.
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Skatistas fazem abaixo-assinado para que 
nova pista no Jabaquara fi que aberta até 22h

•ESPORTES

São 1.420m² de pista plana 
e 750m² de pista inclinada, 
totalizando 2.170m² para a 
prática de skate. Essa metra-
gem significa que a recém 
inaugurada pista no Parque 
do Chuvisco é uma das maio-
res da cidade de São Paulo e 
pode ser um celeiro de no-
vos talentos no esporte que 
agora é também um esporte 
Olímpico!

No domingo, quando a 
imensa pista no Jabaquara 
foi finalmente inaugurada, 
mais de 150 skatistas já foram 
conferir a novidade. Agora, 
eles já promovem até abai-
xo-assinado na internet para 
garantir que o horário de 
funcionamento da pista se 
estenda até 22 horas. Como 

o Parque do Chuvisco fecha 
às 18h, por enquanto esse é 
também o horário limite para 
quem quer curtir a imensa 
pista, que teve seu projeto 
planejado pelo campeão na 
modalidade Murilo Peres. 

“Nosso objetivo é deixar 
o Parque do Chuvisco cada 
vez melhor. Esta pista é o 
resultado de um trabalho de 
parceria com a comunidade, 
os skatistas e os parlamenta-
res”, declarou Bruno Covas.

O horário não é a única de-
manda da galera que pratica 
skate nas redondezas. Eles 
querem também que a nova 
pista seja palco de apresen-
tações, competições e até de 
uma escolinha de skate. 

Já há atletas se dispondo 

a dar aulas particulares no 
espaço, mas durante a cons-
trução da pista, em fevereiro, 
a Prefeitura chegou a divulgar 
que uma parceria com a As-
sociação de Skate do Parque 
Chuvisco (ASPC) disseminaria  
 ainda mais essa prática de 
esporte olímpico, por meio 
de aulas e apresentações para 
comunidade do entorno”.

Procurada, a Secretaria 
Municipal de Esportes não 
se pronunciou. Porém, o São 
Paulo Zona Sul apurou que a 
oferta de atividades não é tão 
simples: demandaria recursos 
e o Parque do Chuvisco pre-
cisaria, administrativamente, 
ser convertido em um “centro 
esportivo”...

Projeto
O projeto arquitetônico foi 

assinado pela Pug Skateparks 
(empresa do campeão mun-
dial de skate Murilo Peres), 
que priorizou o aspecto fl ow 
park,  formado por uma área 
de circuito horizontal com 
obstáculos (plaza), integrada 
a um circuito de transições 
(skate park). As duas incor-
porações são modalidades 
olímpicas. 

O skate - assim como o 
surfe, o karatê e a escalada 
-  foi incluído no programa da 
Olimpíada 2020 , que será rea-
lizada em Tóquio, no Japão.

As obras da pista do Par-
que do Chuvisco foram inicia-
das em dezembro de 2018, 
com o gerenciamento da São 
Paulo Obras (SPObras), e valor 
estimado de R$ 1,2 milhão. O 
novo espaço  integra a área já 
existente de parque urbano 
e atende ao grande número 
de skatistas da modalidade. 
Marcelo Massari, de 20 anos, 
que trabalha em uma skate-
shop na Praça da Árvore, é 
um deles.

“Não havia nenhum lugar 
na região. Esta pista é comple-
ta, com obstáculos, rampas, 
transição. Estarei sempre por 
aqui”, garantiu.

Para o adestrador de cães 
Victor Branco, de 35 anos, 
que foi adepto do skate no 
passado, a pista do Parque 
do Chuvisco será uma opor-
tunidade para estimular seu 
fi lho Enzo, 6. O garotinho é 
skatista há um ano e ele quer 
ensinar o pequeno a progredir 
nas manobras.

“Voltei a praticar por causa 
do Enzo. Skate é um esporte, 
é saudável. Como moramos 
perto do parque, será muito 
bom para nossos treinos”, 
afi rmou.

 Leia mais sobre o Parque 
do Chuvisco em nosso site: 

jornalzonasul.com.br

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

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

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

Pista no Parque do Chuvisco foi inaugurada no domingo 

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)
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•GASTRONOMIA

Festival de cultura e comida culinária 
vai contecer na Liberdade dias 25 e 26

Entre 5 e 7 de julho, vai 
acontecer o já tradicional Fes-
tival Brasil Japão, no São Pau-
lo Expo & Exhibition Center, 
no Jabaquara. Mas, enquanto 
ele não vem, os fãs de cultura 
- e culinária! - japonesa já po-
dem ir curtindo outro evento 
similar fora da zonao sul pau-
listana: em plena Liberdade!

Vai ser nesse fi m de sema-
na - dias 25 e 26 de maio, que 
acontece o Bunka Matsuri – A 
Festa da Cultura Japonesa, 
que chega à sua 13ª edição. O 
evento tem como propósito 
proporcionar ao público o 
contato com diversas ativida-
des interativas, experimenta-
do de perto O LEGADO- BRA-
SIL, JAPÃO E EU.

O público poderá conferir, 
gratuitamente, exposições de 
ikebana, shodô, artes plásti-
cas, arte craft, cerimônia do 
chá, palestras, shows e apre-
sentações de danças e músi-
cas. E tem mais! Workshops 
relacionados a esportes como 
o kendô e às artes tradicionais 
e modernas japonesas, como 
o oshibana, origami, mangá, 
furoshiki, kirigami, oshiê fa-
rão parte da programação. 

Exclusivamente, durante os 
dias do evento, o acesso ao 
Museu Histórico da Imigração 
Japonesa no Brasil será livre e 
ainda terá a monitoria de vo-
luntários do grupo escoteiro 
Caramuru.

Vários aspectos da cultura 
japonesa e de seus valores 
serão compartilhados nes-
ses dias especiais dentro do 
Edifício Bunkyo, sede da So-
ciedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 
Social, na Liberdade. Segun-
do a Presidente da Comissão 
Organizadora, Carla Okubo, 
o Festival espera receber 
aproximadamente 15 mil vi-
sitantes, com atrações para 
toda a família. “Neste ano, o 
tema apresentado ao público 
evidencia o legado que rece-
bemos e que pretendemos 
deixar para as próximas gera-
ções”, comenta.

Dentre as atrações,  o 
Bunka Matsuri oferece, tam-
bém, a oportunidade de apre-
ciar a culinária japonesa a 
preços bem acessíveis. Nesta 
edição, na área dos Chefs, vá-
rios restaurantes renomados 
marcarão presença, entre 

eles o Aizomê, da Chef e Em-
baixadora da Boa Vontade da 
Difusão da Culinária Japonesa 
- Telma Shiraishi, o Izakaya 
Matsu, o Jojo Ramen, o Tan 
Tan Noodle Bar e o Patisseur 
Cesar Yukio.

No salão nobre, agitam o 
espaço apresentações volta-
das para o público que deseja 
conhecer a cultura de forma 
mais profunda. Será demons-
trado, por exemplo, como se 
veste uma noiva de quimono, 
como se maquia um artista da 
dança típica Kabuki, além de 
palestras sobre datas impor-
tantes do calendário japonês 
e sobre o poder da gratidão.

SERVIÇO:
13º Bunka Matsuri - A Festa 

da Cultura Japonesa
Sede do Bunkyo (Bairro 

- Liberdade) – Gastronomia, 
shows de música e dança, 
palestras, ofi cinas, workshops 
e exposições

Dias 25 e 26 de maio – Sá-
bado, das 10h às 19h; Domin-
go, das 10h às 17h

Local: Rua São Joaquim, 
381 - São Paulo - SP (próximo 
ao Metrô São Joaquim)

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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Parque do Ibirapuera agora 
conta com wi fi  livre e gratuito

•URBANISMO

A expectativa era de que 
o Parque do Ibirapuera só 
ganharia wi fi livre - serviço 
oferecido pela Prefeitura já 
em outros parques, praças e 
áreas da cidade - quando já 
estivesse sob concessão da 
iniciativa privada. 

Mas, desde a semana pas-
sada, quem visita o parque 
mais movimentado e famoso 
da cidade já consegue navegar 
pela internet usando o pro-
grama de Wi Fi Livre SP. Em 
defi nitivo? Não se sabe.

 A ação é uma iniciativa em 
parceria com a AmericaNet e 
faz parte do programa WiFi 
Livre SP, da Secretaria Munici-
pal de Inovação e Tecnologia, 
que vai ampliar de 120 para 
621 pontos de acesso ao Wi-fi  
público na cidade, até 2020.

A navegação na rede públi-
ca de internet já está disponí-
vel para os usuários do parque 
que contam com o serviço 
pela primeira vez. A adminis-
tração municipal disponibiliza 
o sinal para a população que 
poderá navegar na rede públi-
ca já durante o período inicial 
de testes – que dura apenas os 
primeiros cinco dias.

“Quando pensamos em 
soluções inteligentes para 
uma São Paulo mais humana, 
olhamos a cidade como um 
todo. Estamos garantindo 
acesso à internet pública mais 
rápida e de qualidade, desde o 
Ibirapuera até às regiões mais 
extremas”, explica Daniel An-
nenberg, secretário municipal 
de Inovação e Tecnologia.

São dez pontos de acesso 
espalhados pelo parque com 
internet de qualidade dispo-
nível para toda a população. 

A expansão do Programa Wi-Fi 
Livre SP também traz novi-
dades como a conectividade 
em equipamentos públicos, 
a modernização da infraes-
trutura digital já existente e a 
preocupação em garantir que 
toda a cidade seja benefi ciada. 

Concessão
A notícia sobre a implanta-

ção de wi-fi  livre no Ibirapuera 
veio pouco depois de a Prefei-
tura homologar o  processo 
de licitação da concessão do 
Parque, que foi vencido pela 
empresa Construcap CCPS 
Engenharia e Comércio. 

A empresa ganhou a con-
cessão por ter apresentado 
proposta fi nanceira de R$ 70,5 
milhões pelos 35 anos de con-
cessão do 1 º Lote de Parques 
paulistanos, que inclui, além 
do Ibirapuera, outros cinco 
parques em regiões da cidade 
(Jacintho Alberto, Eucaliptos, 
Tenente Brigadeiro Faria Lima, 
Lajeado e Jardim Felicidade). 
O valor mínimo da outorga 
fi xa era de R$ 2,1 milhões. A 
proposta fi nanceira que fi cou 
em primeiro lugar represen-
ta mais de 33 vezes o valor 
mínimo.

A assinatura do contrato 
depende de um Plano Diretor 
para os Parques, como fi cou 
acertado por meio de um acor-
do com o Ministério Público 
de São Paulo, que está em 
fase de elaboração. Depende 
ainda, da empresa vencedora 
instituir uma Sociedade de 
Propósito Específico (SPE) 
para administrar a concessão. 

A Prefeitura também re-
ceberá uma outorga variável, 
ao longo de toda a concessão, 
estimada em R$ 82,4 milhões, 
correspondente a 1,12% sobre 
a receita bruta da conces-
sionária. A vencedora será a 
responsável pela prestação 
dos serviços de gestão, ope-
ração e manutenção dos seis 
parques. Também responderá 
pela execução de obras e 
serviços de engenharia nos 
equipamentos.

A cobrança de ingresso é 
proibida, mas a empresa po-
derá explorar outros serviços 
e atrações dentro do Ibirapue-
ra durante a concessão

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.

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.

•ACONTECE

Cata Bagulho 
Jabaquara

A Subprefeitura do Jabaqua-
ra realiza no próximo sábado, 
dia 25 de maio, o serviço de cata 
bagulho. Serão atendidas vias 
do Setor 9, que compreende a 
área dentro do quadrilátero for-
mado pelas ruas Quadrilátero: 
Quadrilátero: Rua Belford Duar-
te, Rua Daoud Habibi Ghebara, 
Rua Alba, Rua das Ameixeiras. 
No dia 01 de junho, será a vez 
do setor 10, com as vias dentro 
do quadrilátero formado por: 
Rua Daoud Habibi Ghebara, Rua 
Alba, Rua João Pedreira duprat, 
Av.Mascote. A lista completa 
de ruas atendidas, que inclui a 
programação do ano todo, está 
em: bit.ly/2NlJMPS. 

Cata Bagulho 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, 25 
de maio, as Ruas Contidas no 
Hexágono: Av. Jabaquara, Rua 
Luis Góis, Av. Prof. Abraão de 
Morais, Rua Catoulo da Paixão 
Cearense, Rua Carneiro da 
Cunha, Rua Pereira Estefano  
No dia 18, será a vez das  Ruas 
Contidas no Pentágono: Av. 
Jabaquara, Prof. Abraão de Mo-
rais, Av. Afonso D’Escragnolle 
Taunay, Rua Carneiro da Cunha, 
Rua Pereira Estefano. 

TER UM

FORTE
É PARA QUEM

EXIGE MAIS!

SISTEMADE ENSINO

ANGLO
AQUI TEM

A formação do indivíduo requer competência técnica e habilidade pedagógica. 

É fundamental lançar o olhar para vários caminhos. Para poder percorrer 

todos. Não é para qualquer um. É para quem exige muito. Exige Anglo.
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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

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

Aceita-se proposta.

TEL: 97122-4604
OU 98608-7861

SALÃO NO 10 ANDAR
NA STA. cRUZ 527

ESqUINA cOM
LOPES DE ALMEIDA

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

   LOcAÇÃO

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

Cemitério de Vila Mariana agora 
conta com agência funerária

•SERVIÇOS

O velório do Cemitério 
de Vila Mariana agora conta 
com uma Agência Funerária. 
O serviço foi inaugurado na 
quinta, 23, e faz parte de um 
processo de descentralização 
do serviço em andamento na 
cidade. Atualmente, já há 11 
unidades em funcionamento, 
espalhadas por toda a cidade.

A nova unidade vai funcio-
nar 24 horas por dia. “Desde 
que assumi a superintendên-
cia, identifi quei que algumas 
agências fi cavam fora do perí-
metro do cemitério, às vezes 
em bairros muito distantes”, 
afi rma Thiago Dias da Silva, su-
perintendente do Serviço Fu-
nerário. “Levar esses serviços 
para dentro dos cemitérios 
assegura maior comodidade 
ao munícipe, além de possi-
bilitar uma fi scalização mais 
efetiva, pois tudo acontecerá 
dentro do nosso perímetro”, 
completa. 

O subprefeito de Vila Ma-
riana, Fabrício Cobra Arbex, 
também destacou a impor-
tância da nova unidade.  “A 
descentralização dos serviços 
numa cidade grande como 
São Paulo é essencial para 
melhorar o atendimento ao 
munícipe”, opinou.

Nas onze agências nas 
quais o munícipe pode contra-
tar as homenagens fúnebres, 
definir o horário e local de 
velório e sepultamento. Tudo 
isso contribui para amenizar 
o momento do luto e evitar o 
deslocamento de um ponto a 
outro da cidade no processo 
que envolve a despedida de 
um ente querido. 

A Prefeitura avalia ainda 
que os benefícios se estende-
rão aos hospitais e agências da 
região. De acordo com Thia-

go, os atendimentos serão 
melhores distribuídos. “Com 
a chegada da Agência da Vila 
Mariana, a ideia é concentrar 
os óbitos que acontecem nos 
hospitais próximos, como o 
Nove de Julho, a Benefi cência 
Portuguesa e o Hospital das 
Clínicas.”

De acordo com a Lei Mu-
nicipal 8.383/1979, apenas o 
Serviço Funerário do Municí-
pio de São Paulo pode remo-
ver os corpos para velório, 
sepultamento e cremação, 
sendo proibida essa prática 
por agentes particulares, as-
sim como a abordagem de 
pessoas ligadas às empresas 
funerárias que oferecem ou 
vendem serviços dentro dos 
estabelecimentos de saúde, 
IML e SVOC, onde é emitida a 
documentação de óbito.

A  Agência Funerária da Vila 
Mariana fica dentro velório 
do Cemitério Vila Mariana, 
na Rua Batista Caetano, 300. 

Cemitério
O Cemitério de Vila Maria-

na foi criado a partir de uma 
doação de terreno feita há 115 

anos pelo banco União de São 
Paulo. A área de 14.290 m² se-
ria posteriormente ampliada 
pela desapropriação de novas 
áreas em 1920 e 1963, totali-
zando os atuais 73.699m². 

O primeiro sepultamento 
aconteceu em 17 de novembro 
de 1904 e já foram inumadas 
ali mais de 100 mil pessoas, 
marca atingida no ano pas-
sado.

Em 1963, os livros de re-
gistro de óbitos de 1929 até 
aquela data foram destruídos 
em incêndio ocorrido na ad-
ministração do cemitério. A 
contagem iniciou em dezem-
bro de 2001.

Dentre os túmulos da ne-
crópole podem ser mencio-
nados os de Alfredo Volpi 
(1896-1988) renomado pintor 
contemporâneo, centro social 
chinês de São Paulo e Antônio 
Alves da Silva do movimento 
constitucionalista de 1932.

A necrópole também abri-
ga jazigos de expressivo valor 
histórico, com obras de Arlin-
do Castellane De Carli e Luiz 
Morrone. 

Prefeitura vai apresentar plano 
para ciclovias em audiências 

A Ciclovia da Rua Domin-
gos de Morais vai realmente 
ficar pronta nos próximos 
meses? Haverá manutenção 
e recuperação das ciclovias 
que estão apagadas e sem 
defensas como aquela das 
ruas Coronel Lisboa e Alameda 
das Boninas ou a da Alameda 
dos Guatás? E quanto àquelas 
ciclovias que começaram a ser 
implantadas mas foram inter-
rompidas e hoje levam “do 
nada a lugar algum”, como a 
existente na Rua Dr. Bacelar e 
Rua Guapiaçu?

Essas são apenas algumas 
das perguntas que poderão 
ser feitas na audiências públi-
ca que a Prefeitura vai promo-
ver para discutir o Plano Ciclo-
viário da cidade. Na verdade, 
haverá dez audiências, cada 
uma em uma região da cidade.

Para os moradores da re-
gião da Subprefeitura Vila 
Mariana, a audiência será em 
conjunto com as Subprefeitu-
ras Ipiranga e Jabaquara no 
dia 13 de junho, quinta-feira, 
das 19h às 21h no Auditório 
da Subprefeitura Ipiranga 
(Rua Lino Coutinho, nº 444 - 1º 
Andar, Ipiranga).

As dez audiências são ini-
ciativa da Secretaria Municipal 
de Mobilidade e Transportes 
(SMT), que vai trazer a público 
o novo plano cicloviário para o 
biênio 2019/2020. 

Serão apresentadas as pro-
postas de conexões da malha 
cicloviária, além de receber 
recomendações, sugestões, 
críticas, propostas ou outros 
elementos que viabilizem a 
implantação de ciclovias e 
ciclofaixas, tornando o proces-
so mais transparente, colabo-
rativo e democrático.

A primeira audiência já 

aconteceu - foi nessa quinta, 
23 de maio na Casa de Cultura 
Salvador Ligabue, na Fregue-
sia do Ó, Zona Norte.

A iniciativa atende à exi-
gência da Lei Municipal Nº 
16.885/2018, de 2018, que de-
termina que a implantação de 
vias exclusivas para bicicletas 
deve ser precedida de audiên-
cia pública.

Além das audiências, a 
SMT disponibilizou para con-
sulta pública a proposta do 
novo plano cicloviário para o 
biênio 2019/2020, que fi cará 
disponível no link https://parti-
cipe.gestaourbana.prefeitura.
sp.gov.br/plano-cicloviario até 
26 de maio.

O Plano de Metas para o 
Biênio 2019/2020 prevê a im-
plantação de 173 quilômetros 
e 350 metros de infraestrutura 
cicloviária voltados para co-
nexões da malha existente, 
além da requalifi cação de 310 
quilômetros e 600 metros de 
ciclovias e ciclofaixas existen-
tes na cidade.

A indicação dos locais para 

a implantação de conexões da 
malha cicloviária teve como 
base a interligação com di-
ferentes modais de trans-
porte, a conectividade entre 
os trechos já existentes e a 
abrangência de toda cidade, 
levando-se em conta as carac-
terísticas e volume de tráfego 
de cada via.

Ainda para a Zona Sul da 
capital, o calendário de au-
diências públicas determina 
que o debate sobre a região 
formada pelas Subprefeituras 
Santo Amaro, Cidade Ademar 
e Campo Limpo (Região Sul 1) 
será dia 14 de junho, das 19h 
às 21h, na Subprefeitura Santo 
Amaro - Endereço: Rua Floria-
no Peixoto, nº 54 - 1º Andar, 
Santo Amaro

No dia 19 de junho será a 
vez da Região Sul 3, formada 
pelas Subprefeituras Pare-
lheiros, Capela do Socorro 
e M’Boi Mirim, também das 
19h às 21h, na  Subprefeitura 
M’ Boi Mirim - Endereço: Av. 
Guarapiranga, nº1695, Parque 
Alves Lima

•URBANISMO
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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

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
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

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
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$ 450 MIL
Ótima localização, travessa da 
Av. Bq, da Saúde, vago, c/ 2 
dormitórios, sala, wc social, 
cozinha, lavanderia, quintal, 
dep. p/ empregada, garagem 
p/ 1 carro - REF.: 16.183

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

carro - REF.: 17.186

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

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

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 500 MIL

Boa localização da Rua 
Maurício de Lacerda, terre-
no medindo 10 x 22 mts., 
totalizando 220m², ótimo 

para construtores ou outras 
finalidades, estuda propostas - 

REF.: 17.217

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

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
IPIRANGA
R$ 290 MIL

Excelente localização da Rua 
Dois de Julho, a 650 mts. do 
Metrô Sacomã, c/ 1 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social, lavan-
deria, garagem p/ 1 carro, área 

útil 40m², cond. R$ 600,00, 
IPTU isento - REF.: 17.251

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

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
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótima área útil de 70 m², 

vaga p/ 2 carros, c/ 2 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz. c/ AE, wc p/ 

empregada, ótimo local da Rua 
D. Bernardo Nogueira - 

REF.: 16.869

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 envidraça-
da, coz. planej., lavand. c/ AE, 

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.550

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
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

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
COND. FECHADO

R$ 649 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. BRAS. MACHADO

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

cial, living p/ 2 amb. c/ sacada 
gourmet, coz. Planej., gara-
gem p/ 2 carros, área útil de 

87 m², prédio semi-novo, lazer 
completo - REF.: 16.863

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL 
Terreno 10 x 30 mts., ótimo 
local da Rua José Marti, exce-
lente consevação, c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 3 
amb., coz. c/ AE, dep. p/ em-
preg., jardim, qtal c/ churrasq., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 17.086

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 COND.
FECHADO JD. DA SAÚDE

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

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

carros - REF.: 16.075

SOBRADO
V.BRAS. MACHADO

R$ 680 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, escritório, 
copa / cozinha c/ AE, despen-
sa, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 4 carros 

- REF.: 15.906

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., constru-
ção 148 m², reformado, bom 

acabto., c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 2 amb., lavabo, cozi-
nha c/ AE, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.996

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

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
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

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
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
CHÁC. INGLESA

R$ 750 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 
c/ 3 dorm., armários embuti-
dos, suíte, wc social, living, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 4 carros, constru-
ção 163 m² - REF.: 16.770

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/ 
empreg., qto. p/ depósito c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

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

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
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
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
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

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

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
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
3 suítes c/ AE e ar condiciona-
do,  living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., amplo 
escritório, gar. p/ 2 carros, 
terreno 188m², constr. 153 

m² - REF.: 15.029

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., la-
vabo, 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
V. FIRMIANO PINTO

R$ 960 MIL
A 650m. do Metrô Imigrantes, 
abaixo da avaliação, AC = 414 
m², c/ 3 dorm., suíte c/ closet, 

hidro, amplo linv (50m²), 
lavado, coz. c/ AE, sl. festa, 

home theater, churr., canil, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 17.199

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.200 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
living p/ 3 amb., ampla sala TV 
(ou 4º dorm.), lav, ampla coz. 
c/ AE, amplo qtal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.381

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, ste c/ hidro, sl. Estar, 
sl. Jantar, sl. Visita, lavabo, coz. 
c/ AE, dep. p/ emp., jardim, gar.2 
carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 17.357

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Excelente AU = 302m², im-
pecável, c/ 4 dorm. c/ AE, 3 
suítes, 1 máster c/ closet, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, sl. jantar, 
sl. música, lavabo, copa, coz. 
planej., dep. p/ empreg., gar. p/ 

3 carros - REF.: 16.759
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“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

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

Rua das Rosas, 266 
Mirandópolis, SP.

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

REMAX
ImóveIs

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

AP. PARAÍSO
100 M² AU

2 dormitórios, sala 2 ambientes em L, dependência de 
empregada, 2 banheiros, cozinha, área de serviço. 1 Vaga -

Reformado R$ 600 mil

APTO METRÔ SANTA CRUZ 
115 M²

3 dormitórios, sala 2 ambientes, reformado, 2 WC´s,
dependencia de empregada, lavanderia.

 R$ 625 mil - Condomínio Baixo - Edifício padrão

AP. PÇA ÁRVORE
70 M² AU

  2 dorm, varanda, 1 vaga.
R$ 450 mil

KIT NET PRÓX METRÔ

SÃO JOAQUIM 40M² AU

R$ 200 MIL

AP. METRÔ SANTA CRUZ  
80M²

3 dorm, sala 2 amb, 2 WC, 
coz, lavand. s/vaga

R$ 360 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorm, sala 2 amb c/ varanda. 

DE, lazer total 1 vaga.

R$ 410 MIL

APTO JABAQUARA
76M² AU

3 dorms, 1 vaga, lazer total.
R$ 360 mil

CASA METRÔ SÃO JUDAS 

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

R$ 870 MIL

APTO METRÔ

VILA MARIANA

2 dorms, DE, sala 2 ambs,

1 vaga, prédio padrão. 

R$ 2.500,00 - Cond. Baixo.
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AP METRÔ PÇA DA ÁRVORE 

60 M²

Reformado!!!, 2 dorm, sala 2 amb, 

coz, 1 vaga  R$ 420 mil

AP . VL. CLEMENTINO PROX 
METRÔ HOSPITAL SP 50 M²

2 dorm, 1 reversível. Sala
2 amb, coz, lavand, s/vaga

R$ 370 MIL, cond. R$ 360,00

METRÔ PARAÍSO
60 M² AU

2 dorm, sala 2 amb,
coz, 1 WC, s/ vaga

R$ 280 MIL. Reformado

CASA METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE

220M² AC
3 dorm, 2 vagas,

R$ 750 MIL

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
60 M²

2 dom, sala 2 amb.

R$ 380 MIL

APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²

2 dorm, sala 2 amb, c/varanda. 

DE lavand, lazer total.

R$ 750 MIL
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•TRANSPORTE

Estações da Linha Lilás fi carão fechadas no domingo, 26
Todas as estações da Linha 

5 - Lilás, do metrô, que ligam o 
extremo sul da capital paulista à 
Vila Mariana, vão fi car fechadas 
no próximo domingo, 26. 

A interdição vai acontecer 
durante toda a operação co-
mercial (das 4h40 à meia-noite) 
e segundo a concessionária que 
opera a linha, a Via Mobilidade, 
é necessária para testes no sis-
tema CBTC (Controle de Trens 
Baseado em Comunicação) sob 
responsabilidade da Companhia 
do Metropolitano - Metrô.

Para garantir o deslocamen-
to e o acesso ao sistema metro-

ferroviário, os ônibus do PAESE 
(Plano de Atendimento entre 
Empresas de Transporte em 
Situação de Emergência) aten-
derão os passageiros divididos 
em dois trechos, com paradas 
em todas as estações: 

- Capão Redondo a Santo 
Amaro (ida e volta)

- Santo Amaro a Santa Cruz 
da Linha 1-Azul do Metrô (ida 
e volta)

Para embarcar nos ônibus, 
basta se dirigir aos pontos de 
PAESE devidamente sinalizados, 
localizados próximos às entra-
das das estações.

Os passageiros que embarca-
rem na Estação Chácara Klabin 
devem seguir viagem pelo sis-
tema usando a Linha 2-Verde do 
Metrô. No sentido Capão Redon-
do, os usuários devem seguir até 
a Estação Santa Cruz pela Linha 
1-Azul e pegar o ônibus PAESE.

Os passageiros vindos das 
transferências das linhas 9-Es-
meralda da CPTM, na Estação 
Santo Amaro, e 1-Azul do Me-
trô, na Estação Santa Cruz, que 
desejam seguir sentido Capão 
Redondo, usando os ônibus da 
operação PAESE, devem retirar 
senhas com os colaboradores 

da ViaMobilidade nas áreas pa-
gas dessas estações, próximas 
aos bloqueios.

Até o dia 26 de maio, o fecha-
mento das estações será infor-
mado aos passageiros da Linha 
5-Lilás por mensagens sonoras, 
cartazes e vídeos nos monitores 
de trens e estações. A equipe de 
atendimento também será am-
pliada para auxiliar os usuários 
nos deslocamentos, minimizar o 
impacto da mudança e garantir 
a segurança.

Problemas
As estações da Linha 5 - Lilás 

foram inauguradas com atraso 

- a última delas, Campo Belo, só 
no ínicio de abril - e ainda assim 
incompletas: sem portas nas 
plataformas, sem bicicletários - 
que acabaram sendo entregues 
posteriormente - e com falhas 
na comunicação visual (indica-
ções se sentido, saída etc). 

Os usuários também têm 
se queixado de superlotação e 
grande intervalo entre os trens, 
o que pode ser minimizado com 
a implantação do novo sistema 
nos trilhos.  

A falta de portas nas pla-
taformas também impede, 
ainda, que os trens funcionem 

sem condutor, o que pode se 
tornar realidade em futuro 
breve. Em algumas estações, a 
estrutura para as portas já está 
implantada mas a previsão é de 
que todas as novas paradas só 
estejam completas em 2020. 

Sobre a ViaMobilidade:
A ViaMobilidade é a con-

cessionária responsável pela 
operação e manutenção das 
linhas 5-Lilás de metrô e 17-Ouro 
de monotrilho em São Paulo. A 
Linha 5-Lilás é composta por 17 
estações e atende a Zona Sul de 
São Paulo, de Capão Redondo a 
Chácara Klabin. 


