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Nova unidade de emergência 
psiquiátrica foi inaugurada no 
CAISM, na Vila Mariana

Maior festival de comida de 
rua do mundo desembarca 
na Vila Mariana dias 8 e 9
Página 4

Transição 
do serviço 
de varrição 
gerou atrasos

No último sábado, 1, 
começaram a valer os 
novos contratos com 
empresas de varrição na 
cidade de São Paulo e 
que serão válidos por 
três anos. Mas, durante 
o período de transição, 
os munícipes perceberam 
problemas, como o que 
ocorreu na Praça Santa 
Rita de Cássia. Lá, o Pon-
to de Entrega Voluntária 
de Recicláveis ficou sem 
coleta por mais de três 
semanas, com registro 
de acúmulo inclusive de 
lixo comum. Página 8

Palácio 9 de Julho agora é patrimônio
A Prefeitura ampliou o 

número de imóveis prote-
gidos como patrimônios 
históricos, ambientais, 
arquitetônicos e culturais 
da cidade. Entre eles, o 
Palácio 9 de Julho, sede 
da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo. 
Embora o novo decreto 
não contemple a prote-
ção da área envoltória das 
edificações selecionadas, 
no caso da sede da ALESP, 
o tombamento vem criar 
um conjunto protegido, 
já que o Parque do Ibi-
rapuera, o Obelisco e o 
Monumento às Bandei-
ras já sejam patrimônios 
da cidade. Diferente de 
sedes anteriores do parla-
mento paulista, o edifício 
localizado na Vila Mariana 
foi construído especifica-
mente para abrigar a ativi-
dade legislativa.  Página 3

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

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
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Vila Mariana ganhou nova unidade
de emergência psiquiátrica no CAISM

•SAÚDE

Na sexta-feira passa-
da, foi inaugurada uma 
nova unidade de  Emer-
gência Psiquiátrica do 
Centro de Atenção In-
tegrada à Saúde Mental 
(CAISM),na Vila Mariana. 
O CAISM funciona num 
antigo e histórico prédio 
do bairro e é uma unidade 
da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo, 
gerenciada em parceria 
com a SPDM – Associa-
ção Paulista para o De-
senvolvimento da Me-
dicina e a Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp).

Recentemente, o equipa-
mento foi alvo de algumas 
denúncias de usuários, rela-
tadas em matéria publicada 
pelo portal UOL, mas a ad-
ministração garante que foi 
totalmente modernizado.

Segundo a SPDM, o pron-
to-socorro passou por mudan-
ças, visando à adequação de 
espaço, melhor atendimen-
to e conforto aos usuários. 
Foram feitas melhorias em 
iluminação, circulação de ar e 
hotelaria, por exemplo. O in-
vestimento foi de R$ 200 mil.

O PS conta com um chefe 
plantonista 24 horas e resi-
dentes. São cerca de 1.000 
consultas por mês no setor, 
com média de permanência 
dos pacientes de 3,5 dias. A 
unidade atende crianças, ado-
lescentes, adultos e idosos 
com problemas psiquiátricos 
ou decorrentes do uso de 
substâncias psicoativas.

Montagem CAISM
O serviço do CAISM está 

Casas de repouso

Odontologia

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

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)

relacionado à Rede de Aten-
ção Psicossocial (RAPS) do 
Ministério da Saúde, caracteri-
zando-se por oferecer atendi-
mento referenciado em saúde 
mental em diversos níveis de 
complexidade.

Além do pronto-socorro, o 
equipamento também conta 
Ambulatório de Psiquiatria, 
Hospital Dia e Unidade de 
Internação. 

Ainda de acordo com a 
SPDM, ali acontecem aproxi-
madamente três mil atendi-
mentos mensais, entre médi-
cos e não médicos. A institui-
ção é referência na formação 
em emergências psiquiátricas 
para as três maiores escolas 
médicas de São Paulo, já que 
conta com um programa de 
emergências unifi cado entre 
USP, Unifesp e Santa Casa 
para a realização de estágio 
no pronto-socorro.

Histórico
A Unifesp e a SPDM assu-

miram a gestão do CAISM em 

março do ano passado. Pouco 
tempo depois, o portal UOL 
publicou uma matéria apon-
tando diversos problemas no 
processo de transição na ad-
ministração do equipamento 
que, até fevereiro de 2018, era 
administrado pela Santa Casa 
de Misericórdia que, alegando 
dívidas e alto valor, devolveu 
a unidade à Secretaria de Es-
tado da Saúde.

A unidade passou a ser 
gerenciada de forma tripartite 
pela própria secretaria, Uni-
fesp e a SPDM – Associação 
Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina. De acordo 
com a reportagem, que ouviu 
pacientes, o atendimento dei-
xou de ser feito com a mesma 
frequência e qualidade, che-
gando a insinuar uma tentativa 
de suicídio que teria sido moti-
vada pela falta de consultas.

A matéria ainda citava pro-
blemas trabalhistas com a 
demissão de médicos e outros 
profissionais, com acordos 

Casas de repouso

•ESTÉTICA

Mais um refor-
ço integra a equi-
pe de profi ssionais 
talentosas da Cut 
& Color. Janaina 
Sancia, make up 
e hair stylist com 
mais de dez anos 
de experiência e 
já bastante conhe-
cida na região por 
conta da clientela 
conquistada ao 
longo desses anos.

Ela vem se so-
mar a Rose Inoki 
e Michelle Ceródio 
que, há menos de 
três anos, resol-
veram montar o 
próprio salão, apostando num 
estilo moderno, ousado e, cla-
ro, no próprio talento. Ambas 
com formação da escola Soho, 
elas atuam em coloração, tra-
tamento e corte com primazia. 

“A Janaina tem estilo pró-
prio, mas ao mesmo tempo 
tem essa visão que buscamos 
na Cut & Color, sempre ante-
nada com o que há de mais 
moderno em maquiagem, cor-
te, penteados, coloração... “, 
garante Rose.

“É esse trabalho autoral e 
cheio de personalidade da Ja-
naina que garantiu a ela formar 
uma clientela fi el, que adora o 
jeito personalizado com que ela 
trata cada trabalho”, completa 
Michelle.

A nova profissional tam-
bém adora novos desafios e, 
por isso, se encantou com a 
ideia de trabalhar em um salão 
moderno e descolado. “O que 
mais gosto é de poder ouvir 
as clientes e entender exata-
mente o que elas querem. Há 

aquelas que querem manter 
um mesmo estilo, valorizam o 
visual marcante. Mas também 
têm outras que buscam inovar, 
seguir as tendências. E é por 
isso que a gente tem que estar 
sempre se atualizando”, aposta 
Janaina. 

Para ela, o momento é de 
se destacar, acreditar em si 
mesmo. “O desafio está em 
mostrar toda essa personalida-
de em cortes e cores de cabelo, 
na maquiagem que valoriza 
seus pontos fortes. Eu ajudo as 
clientes a descobrir quais são”, 
conclui. Marque um horário 
e vá conhecer o trabalho de 
Janaina.

feitos de forma a prejudi-
car os funcionários. Ainda 
de acordo com o portal, 
foi feita uma denúncia 
ao Ministério Público do 
Trabalho, que abriu Ação 
Civil Pública para apu-
rar responsabilidades. A 
procuradora regional do 
trabalho, na ação, avalia 
que “está plenamente 
comprovada a fraude”.

Unifesp
A Unifesp divulgou  co-

municado, após publica-
ção da matéria do portal 
UOL, em que informava 

que o objetivo, em longo 
prazo, seria o de tornar o 
CAISM/Unifesp um Centro de 
Excelência em Saúde Mental, 
com assistência de qualidade, 
integrada à Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), do Minis-
tério da Saúde, assim como o 
desenvolvimento de pesquisa 
a partir dos projetos conver-
gentes da Universidade. Os 
usuários são encaminhados 
por meio de marcação prévia 
da consulta, utilizando-se 
a Central de Regulação de 
Ofertas e Serviços de Saúde 
(sistema CROSS).

O CAISM/Unifesp realiza, 
mensalmente, cerca de 900 
consultas no pronto-socorro, 
2.500 nos ambulatórios e 44 no 
hospital-dia. A taxa de ocupa-
ção dos leitos é de 85%, e o tem-
po de permanência médio na in-
ternação é de cerca de 30 dias. 

O endereço do CAISM é 
Rua Major Maragliano, 241 
– Vila Mariana. Informações 
(24 horas) pelo telefone : 
3466-2170.

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

telefone: 2640-3660.

Visual indica pontos 
fortes da personalidade

Prédio já foi um convento no passado

Foto: Divulgação/SPDM
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Sede da Assembleia Legislativa 
é patrimônio cultural da cidade

•URBANISMO

A Prefeitura anunciou na 
semana passada que mais 
de 30 edificações urbanas 
agora estão na lista de patri-
mônios históricos, culturais 
e arquitetônicos protegidos 
pela legislação na cidade. 
Os imóveis possuem valor 
arquitetônico, urbanístico, 
paisagístico, histórico e am-
biental para a cidade de São 
Paulo. A preservação já tinha 
sido aprovada pelo  Conselho 
Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de São 
Paulo (Conpresp), em março 
do ano passado.

As áreas ao redor desses 
imóveis não farão parte do 
processo de tombamento.  
Eles passaram por novas in-
tervenções para ajudar na 
preservação desses edifícios. 
Desta forma, serão autoriza-
das obras de acessibilidade e 
adaptação que sejam neces-
sárias.

Entre eles, está o prédio da 
Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo, em frente 
ao parque do Ibirapuera, que 
tem o nome ofi cial de Palácio 
Nove de Julho. 

A sede do Legislativo pau-
lista fica na Avenida Pedro 
Álvares Cabral, dentro da 
área sob responsabilidade da 
Subprefeitura de Vila Mariana. 
Embora o decreto da semana 
passada não inclua a área en-
voltória, como é comum em 
outras leis que determinam 
tombamento de imóveis, no 
caso do Palácio a preservação 
acaba criando um cojunto har-
mônico com o próprio Parque 

do Ibirapuera, o Obelisco, já 
protegidos como patrimônio 
da capital.

A Vila Mariana, aliás, conta 
com vários patrimônios histó-
ricos protegidos: Cinemateca 
Brasileira, Casa Modernista, 
conjunto de casas na rua Fa-
brício Vampré, Museu Lasar 
Segall e conjunto de casas 
na Rua Berta, Mosteiro de 
Santa Teresa. O bairro ainda 
tem outros prédios de grande 
importância histórica, como 
a sede do Instituto Biológico 
e a sede do Grupamento de 
Bombeiros existente na Rua 
Domingos de Morais. Vale 
ainda destacar a existência 
de igrejas quase centenárias , 
como a Igreja da Saúde.

Histórico 
Desde 1835, ano de sua 

instalação, a Assembléia Leg-
islativa de São Paulo teve 
três sedes antes da atual: a 
primeira no Pátio do Colégio, 
até 1879; a segunda na praça 
João Mendes, na antiga Ca-
deia e Câmara Municipal, até 
1937; e a terceira no parque 
Dom Pedro II, no antigo Pa-
lácio das Indústrias, de 1947 

a 1968. Inaugurada em 25 de 
janeiro de 1968, sua sede atual 
fi ca no parque do Ibirapuera.

De sua concepção arrojada 
e harmônica, a atual sede do 
Legislativo paulista, o Palácio 
9 de Julho (nome pelo qual 
também ficou conhecido o 
Palácio das Indústrias), tem 
outro aspecto que a distingue 
dos demais prédios ocupados 
anteriormente: foi projetada 
com o fi m específi co de abri-
gar o Poder Legislativo. 

O projeto, do arquiteto 
Adolpho Rubio Morales, teve 
suas obras iniciadas em 1962 e 
foi inaugurado em 1968. O pré-
dio, além de manter-se como 
referência política do povo 
paulista, tornou-se um marco 
arquitetônico da cidade.

O tombamento de bens de 
valor histórico, cultural, arqui-
tetônico e ambiental signifi ca 
o resultado de um conjunto de 
ações realizadas pelo poder 
público. 

O objetivo é preservá-los, 
por meio de legislação espe-
cífi ca, impedindo que sejam 
demolidos, destruídos ou 
descaracterizados. 

Dona Júlia

Um lugar para morar. Um presente para viver.

se arrumando para o baile de gala na Cora. 

AQUI
NO SEU
BAIRRO

CORARESIDENCIAL.COM.BR

11 2500.0800

AGENDE SUA VISITA

CORA IPIRANGA
R. ANTÔNIO MARCONDES, 427

SÃO PAULO/SP
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•GASTRONOMIA

Primeira edição do maior festival de 
comida de rua será na Vila Mariana

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

 

PROMOÇÃO IMPERDÍVEL

 E INÉDITA

 Em homenagem ao 

Dia Internacional da 

Caipirinha, em todo o mês de 

junho, caipirinha de limão, 

limpa da pérsia, limão si-

ciliano ou frutas vermelhas 

por apenas R$ 7,90

*Promoção válida para o 

mês de junho, após 18h, 

exceto às sextas-feiras 

e feriados

Caipirinha a R$ 7,90Caipirinha a R$ 7,90* 

E para celebrar o amor, 
VINHO TINTO A PARTIR 
DE R$ 39,90 A GARRAFA 
em todo mês de junho, a 

partir das 18h, e não só no 
DIA DOS NAMORADOS

Smorgasburg Brasil e Fair & Sale acontecem no 
Obelisco e na Praça Cidade de Milão

O Smorgasburg, conhe-
cido como o Woodstock da 
gastronomia e que hoje ocor-
re nos Estados Unidos (Nova 
Iorque e Los Angeles) e Japão 
(Tokyo, Osaka e Saitama), vai 
ter sua primeira edição brasi-
leira em plena Vila Mariana!

Será nesse fi m de semana, 
dias 08 e 09 de junho, que 
a maior feira de comida de 
rua do mundo, chega a São 
Paulo e reúne, no Obelisco do 
Ibirapuera e com entrada gra-
tuita, mais de 100 expositores. 
Serão 17 horas de comida, be-
bida e diversão em uma área 
de 10mil² e expectativa de 
público de 50 mil visitantes.

O Smorgasburg Brasil foi 
viabilizado pela Pipoca, em-
presa especializada projetos 
de impacto cultural em espa-
ços urbanos, que tem como 
principal objetivo resgatar a 
rua como o principal ponto 
de encontro entre as pessoas.

O especialista em Street 
Food Adolpho Schaefer, do 
Holy Pasta, assina a curado-
ria do festival. Além de food 
trucks, barracas, bike foods, 
chefs e restaurantes reno-
mados, o evento conta com 
operações experimentais, 
marcadas por receitas inova-
doras e exclusivas.

Os expositores foram se-
lecionados por critérios como 
qualidade, estrutura, apresen-
tação e diferenciação. Mas 
diversidade e inovação são os 
principais objetivos da cura-
doria, garantindo a presença 
de representantes das diver-
sas especialidades culinárias 
e a apresentação de receitas 
criativas e inovadoras.

Fair & Sale

A festa, na verdade, acon-
tecem em dose dupla. Para-
lelamente ao festival nova-
-iorquino Smorgasburg, a 
Fair & Sale traz 60 negócios 
criativos ao Obelisco no fim 
de semana, enquanto no do-
mingo (9) a feira promove sua 
30ª edição na Praça Cidade de 
Milão com 100 expositores 
em temática junina!

Próximas uma a outra, 
estas edições da Fair&Sale 
objetivam a promoção do 
empreendedorismo, cultura 
e preservação de espaços pú-
blicos da cidade por meio do 
incentivo à cultura handmade 
ou da produção feita em pe-
quena escala de itens ligados 
à moda, design, infantil, pets, 
beleza e bem-estar, papelaria 
e botânica, além da curadoria 
seleta gastronômica e progra-
mação de oficinas, atrações 
musicais e atividades infantis 
para toda a família.

No domingo, a Praça Ci-
dade de Milão – próximo ao 
Obelisco e do portão 7 do 
Parque – recebe a 30ª edição, 

das 10h às 18h, com a presen-
ça de expositores – 30% deles 
inéditos –, área gastronômica 
diversa, pocket shows e ativi-
dades culturais gratuitas com 
temática especial de festa 
junina.

A partir das 10h30, have-
rá Instalação sensorial para 
bebês e crianças até 3 anos. 
Às 14h e 16h: Ofi cina de tear 
de papel, com Coletivo naLã 
Também haverá Música: 11h: 
Álvaro Gribel;  13h: João Klein; 
15h: Bernardo Bravo

SERVIÇO
Fair&Sale feat. Smorgas-

burg: 8 e 9 de junho, das 11h30 
às 20h; Rua Pedro Álvares 
Cabral (do Obelisco ao Mo-
numento às Bandeiras, em 
frente ao Parque Ibirapuera). 
Entrada gratuita

30ª Fair&Sale – Edição Ju-
nina: 9 de junho, das 10h às 
18h,  Praça Cidade de Milão 
– Vila Nova Conceição (cruza-
mento entre as ruas Repúbli-
ca do Líbano, com a Quarto 
Centenário e Diogo Jácome) 
. Entrada Gratuita.

PREÇOS
BAIXOS, 

ALTA QUALIDADE

BIFE DE CHORIZO ARGENTINO

- R$ 43,9O/KG

BIFE ANCHO URUGUAIO
- R$ 43,9O/KG

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

PATINHO OU COXÃO MOLE MOÍDO

- R$ 22,9O/KG

FILÉ MIGNON EM PEÇA

 - R$ 44,9O/KG
(CORTAMOS E 

EMBALAMOS A VÁCUO)

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista

Suas receitas vão 

� car mais saborosas 

com as carnes cruas 

nobres vendidas na 

Ceci Bu� et & 

Grelhados. 

Cortes especiais e 

de frigorí� cos 

certi� cados: 

Picanha, chorizo, 

bife ancho, costelas, 

maminha, linguiças...

PEÇAS E CORTES DOS MELHORES 
FRIGORÍFICOS - VENHA CONFERIR!
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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.

•COMÉRCIO

Plaza Sul celebra Dia dos Namorados 
com promoção ‘Todo Amor é Doce’

O Dia dos Namorados do 
Plaza Sul Shopping será ainda 
mais romântico com a campa-
nha promocional “Todo Amor 
é Doce”. A cada R$ 300 em 
compras nas lojas participan-
tes, será possível trocar os 
cupons fi scais por um delicioso 

brinde: uma caixa de trufas 
laCreme da Cacau Show. A 
ação faz parte da estratégia 
da empresa em transformar 
o Dia dos Namorados no Dia 
do Amor.

A mecânica da promoção 
Compre e Ganhe é simples. 
Para retirar o brinde, basta 
registrar os cupons fiscais 
por meio do Chega de Fila, 
aplicativo gratuito disponível 
para smartphones Android e 
iOS, ou nos Balcões de Troca 
dispostos nos shoppings. A 
campanha acontece no perío-
do de 31 de maio a 12 de junho 
ou enquanto durarem os es-
toques. Estarão disponíveis 

até dois brindes 
por CPF.

Quem quiser 
aproveitar as vi-

sitas para garantir o presente 
ideal para o amor, pode contar 
com o completo mix de lojas 
do centro de compras, que 
inclui Morena Rosa, Aramis, 
TVZ, Dudalina, Swarovski, Mr. 
Cat, Sestini, The Body Shop, 
Lacoste, Lupo e Chilli Beans, 
entre muitas outras.

O centro de compras tam-
bém conta com diversos res-
taurantes para o jantar de 
comemoração, como o Ou-
tback, La Pasta Gialla, Sam-
pa no Prato, Mustang Sally, 
Braugarten e Viena, além das 
inúmeras opções na praça de 
alimentação.

“Os nossos clientes encon-
trarão muitas opções de lojas 
para caprichar no presente e 
locais para viver momentos 
únicos ao lado do seu amor. 

Com certeza, garantiremos 
doces lembranças para os 
nossos”, comenta Amanda 
Amaral, Coordenadora de Mar-
keting do Plaza Sul Shopping.

A campanha ‘Todo Amor 
é Doce’ é mais uma ação da 
Sonae Sierra Brasil, proprie-
tária do empreendimento e 
uma das maiores empresas 
de shoppings centers do país.

SERVIÇO: 
Balcão de trocas – ‘Todo 

Amor é Doce’: Período: 31 de 
maio a 12 de junho (enquanto 
durarem os estoques) Horário: 
segunda a sábado das 10h às 
22h; domingos e feriados das 
12h às 22h Local: P1 – próximo 
à loja CamicadoO Plaza Sul 
Shopping fi ca na Praça Leonor 
Kaupa, 100 - Jardim da Saúde. 
Tel.: 4003-7220. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS DOS BAIRROS DE SÃO PAULO, cumprindo 
as disposições estatutárias, convoca seus associados para ASSEMBLEIA GERAL, a fi m 
de eleger sua nova diretoria executiva. O local da Assembleia será na sede provisória da 
entidade, localizada na Rua Carlos Meira, 412 - Penha de França, São Paulo - SP, 03605-
010, no dia 02/07/2019 as 19:00 horas em primeira chamada e 20:00 horas em segunda 
chamada com qualquer número de associados.
Ordem do dia:
1- Eleição da Diretoria Executiva para gestão 07/2019 a 07/2021
2- Assuntos gerais

São Paulo, 05 de Junho de 2019 - A DIRETORIA

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

IMÓVEISIMÓVEIS
   LOCAÇÃO

CADEVI - CEntro DE ApoIo Ao DEfICIEntE VIsuAl
CnpJ/Mf: 53.686.192/0001-06 - pErÍoDo 01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

BAlAnÇo pAtrIMonIAl
EnCErrADo EM 31 DE DEZEMBro DE 2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL
Caixa Entidade                                                                 2.336,54                                                                        
Bancos c/ Movimento                                                            10,00
Aplicações Mercado Aberto                                                283,23 
                                        Total Dispónível                      2.629,77                
CRÉDITOS
Bancos Valores Bloqueados                                                   0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE                                    2.629,77
IMOBILIZADO
Edifício e Construções                                                 343.517,14
Máquinas e Equipamentos                                             17.573,10
Instalações                                                                       8.599,67
Aparelhos e Acessórios                                                    1.270,00  
Equipamentos de Comunicação                                       3.490,00
Móveis e Utensílios                                                         52.275,71
Computadores e Periféricos                                         135.098,25
Equipamentos Telecomunicações                                     1.850,00
Equipamentos de Escritório                                              5.815,80
(-) Depreciações                                                          (296.031,82)
                                       Total Imobilizado                311.236,23

TOTAL NÃO CIRCULANTE                                         276.087,62
TOTAL DO ATIVO                                                        276.087,62

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
Fornecedores                                                                          0,00                                                                   
Outras Contas                                                                         0,00

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                                        0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO SOCIAL

Superávit Acumulado                                                    771.483,88
Déficits acumulados                                                     (457.877,18)
Déficits do Período                                                        (37.519,08)

                         Total do Patrimônio Social                276.087,62

TOTAL DO PASSIVO                                                    276.087,62

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ENCERRADO
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 acusando ATIVO e PASSIVO, 

valor de R$ 276.087,62 (Duzentos e Setenta e Seis Mil, Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos).
São Paulo, 10 de Março de 2019

Valdemar Pereira de Figueiredo
Contabilista - CRC: 1SP- 096173/O- 6

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do CADEVI - Centro de Apoio ao Deficiente Visual, situado na Rua dos Heliotró-

pios, nº 338, Mirandópolis, Saúde, São Paulo/SP, eleitos na A.G.O. de 25/03/2017, registrada em 30/05/2017 sob o nº 662.499, em 

cumprimento dos Artigos 47 e 48 do atual Estatuto Social, tendo examinado o Balanço Patrimonial, Demonstração do Movimento Fi-

nanceiro e demais documentos referentes ao exercício findo do ano de 2018, abrangendo a competência do período de 01/01/2018 

a 31/12/2018, são do parecer que os mesmos sejam aprovados por todos.

São Paulo, 10 de Março de 2019

Mario Issao Kuroki
Membro do Conselho Fiscal

Tiemi Hirota
Presidente do Conselho Fiscal

Paulino Kaoru Katayama
Membro do Conselho Fiscal

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

(+) RECEITAS OPERACIONAIS

Convênio e Parceria Pessoa Física - SINPD/SP                                                                                         95.778,32
Doações Pessoas Físicas                                                                                                                            30.318,40
Doações Pessoas Jurídicas                                                                                                                         12.974,82
Contribuições Associados                                                                                                                              8.222,00
Receita com Festas e Eventos                                                                                                                          292,34
Doações Diversas                                                                                                                                              960,00         148.545,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Rendimentos s/ aplic. Financeira                                                                                                                          5,18                      5,18

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Operacionais com Pessoal                                                                                                              (42,40)
Despesas com Serviços Prestados                                                                                                           (98.007,55)
Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                                                    (156,95)
Despesas Administrativas                                                                                                                          (36,821,60)
Despesas Operacionais Fixas                                                                                                                   (48.665,46)
Despesas Financeiras                                                                                                                                  (2.376,18)        (186.070,14)

DÉFICIT DO EXERCÍCIO                                                                                                                                         R$         (37.519,08)

As notas explicativas da diretoria são parte integrante das demonstrações financeiras.
São Paulo, 10 de Março de 2019.

Carlos Vitor Badra
Diretor Presidente – CPF 085.746.658-51

Valdemar Pereira de Figueiredo
Contabilista - CRC: 1SP-096173/O-6

Carlos Vitor Badra
Diretor Presidente CPF 085.746.658-51

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 
AV. IRAÍ, 1995

CRECI J-2447

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

2276-3539
2577-8954 

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
3 dorms/3 banhs/3 salas/
quintal, jardim, solarium e

2 vagas. Valor R$5.000,00

VILA GUARANI
1 dorm/ cozinha/ banheiro/en-

trada lateral em vaga/totalmente 
independente. R$ 800,00

 JABAQUARA (JUNTO AO METRO)
Sobrado/2 dorms/sala/cozinha/2 

banhs/edicula entrada lateral/
garagem. R$1.400,00

 V. GUARANI (600M METRO CONCEIÇÃO)
2 dorms c/ AE,sala 02 ambientes 
c/ sacada, cozinha c/ AE, quarto 
e banheiro de empregada, area 
de serviço/01 vaga. R$1.700,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
Vila residencial, 01 dorm/sala/

cozinha/banh. area de serviço e 
quintal. Sem vaga. R$1.200,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO
3 dorms c/ AE, 03 banhs, sala 
grande, edícula completa/quin-

tal/02 vagaS. R$2.300,00

PLANALTO PTA-SOBRADO NOVO
 Conjunto Res., 02 suítes, sala 
grande, lavabo, cozinha, quintal 
e area de serviço.  Sem vaga. 

R$ 2.200,00

SOBRADO (300 MTS METRO CONCEIÇÃO)
 Conjunto Res., 02 suítes, sala 
grande, lavabo, cozinha, quintal 
e area de serviço.  Sem vaga. 

R$ 3.000,00

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.

Idade 40/55 anos, não 
fumante, mudar posição do 
paciente, ajudar na higiene, 

zelar pela limpeza
e organização do ambiente 

do paciente.

Contato: 2577-7972
ou 2578-0636

CUIDADORA DE IDOSO 
COM EXPERIÊNCIA

62m2, 2 dorms, 2 banhs, 
opção c/ mobilia, ponto 
nobre, em frente Igreja 

Sta. Terezinha, 3 quadras 
do metrô Pça Árvore, Av. 
Itaborai, 62. R$ 390 mil. 

Contato: 98125-7170
Sr. Del Nero

APTO PRAÇA DA ÁRVORE 
PARA VENDER HOJE!

120 m2 , internet,água / luz 
separadas mais 2 banheiros, 

novo. Aceita-se proposta.

Fone: 9 7122 4604
ou 9 8608 7861

SALÃO NA RUA SANTA 
CRUZ ESQ. C/ LOPES

DE ALMEIDA Nº 1
(1O ANDAR)  R$ 3.500,00

SÃO PAULO
 ZONA SUL
5072-2020

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS

Sala, 2 dorm; repleto de  
armários, cozinha com 
armários, lavanderia,

1 vaga R$ 2.500,00 com 
IPTU e Condomínio

Tratar: 97252-2122
c/ Iara

APARTAMENTO 
MIRANDÓPOLIS PRÓX. 

PÇA DA ÁRVORE

B A L A N Ç O SB A L A N Ç O S

Carta de crédito
Liberada - R$ 300mil
Vendo carta de crédito no valor de R$ 300 mil 

Entrada de: R$ 20 mil
Parcelas de: R$ 1.800

Inf.: (11) 9 4629-6553 com Carla

cupons fi scais por um delicioso 

para smartphones Android e 
iOS, ou nos Balcões de Troca 
dispostos nos shoppings. A 
campanha acontece no perío-
do de 31 de maio a 12 de junho 
ou enquanto durarem os es-
toques. Estarão disponíveis 

até dois brindes 
por CPF.

aproveitar as vi-
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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

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

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

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

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

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

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

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
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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

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

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

APTO
KLABIN

R$ 1.290 MIL
Excelente área útil de 174 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte máster 
c/ closet, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 15.746

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, 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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 410 MIL
Ótima área útil de 64m², c/ 2 
dormitórios, suíte, wc social, 

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

completo - REF.: 16.626

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 450 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
V. BRASILINA
R$ 510 MIL

Toda reformada, impecável, c/ 
2 dorm., suíte, wc social, livng 
p/ 2 amb. c/ ar condicionado, 
cozinha planejada, quintal c/ 

churrasq., garagem p/ 2 carros, 
estuda propostas - 

REF.: 17.298

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

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

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

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
SAÚDE

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

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

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.290 MIL

Ótimo acabto., terreno 6 x 
27 mts., construção 334 m², 
c/ 3 dorm., suíte, living p/ 2 

amb., lavabo, cozinha, quintal 
c/ churrasq., gar. subsolo p/ 
6 carros, estuda imóvel de 

menor valor - REF.: 17.036

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
Ótimo local da R. D. Bernardo 

Nogueira, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, wc social, living p/ 2 
ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro 
- REF.: 16.754

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 370 MIL
A 450 mts. do Metrô A. do 

Ipiranga, área útil de 63m², c/ 
2 dormitórios c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, lavanderia, 

wc p/ empreg., garagem p/ 1 
carro - REF.: 17.208

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

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

ótima localização, bom 
também p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

SOBRADO
V. MORAES
R$ 450 MIL

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

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

SOBRADO
V. 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

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 520 MIL
Vago, ótimo local da rua Jussa-
ra, c/ 2 dormitórios, wc social, 

living, cozinha c/ armários, 
lavanderia, depend. p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro, terreno 4 
x 21,50 mts.,  construção 100 

m² - REF.: 15.771

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Vago, excelente rua do bairro, 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living, lavabo, cozinha c/ armá-
rios, fogão e mesa embutidas, 
quintal, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.864

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 590 MIL
Ótima oferta, vago, ótimo p/ 

moradia ou investimento, c/ 3 
dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 3 carros 

- REF.: 16.114

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

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, construção de 

184m² - REF.: 17.202

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

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

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

carros- REF.: 17.062

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., 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

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
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., lava-
bo, coz. c/ AE, fogão e forno 

emb., quintal c/ churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.129

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
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
V. FIRMIANO PINTO

R$ 960 MIL
A 650 mts. do Metrô Imigrantes, 
abaixo da avaliação, AC = 414 
m², c/ 3 dorm., suíte c/ closet, 
hidro, amplo linving (50m²), 
lavado, coz. c/ AE, sl. Festa, 
home theater, churrasq., canil, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.199

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo local da Rua Diogo Freire, 
terreno 300m², construção 
276m², c/ 3 dorm. c/ AE, wc so-
cial, living p/ 2 amb., lavabo, jd. 
inverno, copa, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., quintal, garagem 
p/ 4 carros - REF.: 17.135

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

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

p/ 3 carros - REF.: 15.555

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
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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 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

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

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

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

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, 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 

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

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

APtO– R$ 430 mIl
AO lAdO dO mEtRô

No Jabaquara com 2 dormi-
tórios, com armários, sala 
2 ambientes, cozinha com 
armarios, área de serviço e 

garagem. Otimo para moradia 
ou renda.  Ref  05-3668

APtO nA VIlA GUARAnI  
R$ 370 mIl 

Otima localização, 2 dormi-
tórios, sala , cozinha com 

armarios e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia.  REF.: 05-3783

OtImO APtO  R$ 300 mIl 
AclImAçãO

DORMITÓRIO, sala, 
cozinha com armários, área 

de serviço. Area útil de 60m2. 
Bem localizado, tudo perto! 

REF.: 05-3785

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

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

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

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
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

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
ÁREA CONSTRUIDA 70 M² AU

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

CASA SAÚDE - 8x25M² 
ÁREA CONSTRUÍDA

3 dorms,  2 salas, 1 vaga,
edícula. R$ 530 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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•PROBLEMAS NO BAIRRO

Durante transição de contratos, 
limpeza urbana apresenta falhas

Os novos contratos foram 
assinados em abril, mas foi só 
no sábado passado, dia 1, que 
a nova responsável assumiu os 
serviços. 

A coleta do material dos 
PEVS na região deixou de ser 
feita pelo consórcio SOMA e 
agora passa para a empresa 
Locat. 

A Prefeitura informou que, 

no total, os novos contratos 
vão provocar uma economia 
de cerca de R$ 19 milhões por 
mês aos cofres públicos Duran-
te os três anos de vigência dos 
contratos, a economia global 
será de R$ 684 milhões, em 
relação ao contrato anterior.  

Houve ainda adequações e 
ajustes no edital a fi m de pro-
por melhorias na execução dos 
serviços de limpeza urbana. 
Foi incluída, por exemplo, a 
destinação fi nal dos resíduos, 
triagem e tratamento adequa-
do dos resíduos. As empresas 
serão obrigadas, por exemplo, 
a enviar os materiais recicláveis 
às cooperativas e às centrais 
mecanizadas.

Outras mudanças têm sido 
percebidas por moradores da 
região, como alterações no 
horário em que a varrição é 
feita em várias vias. 
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Por mais três semanas, o 
material reciclável depositado 
no Posto de Entrega Voluntária 
existente na Praça Santa Rita 
de Cássia, em Mirandópolis, 
deixou de ser recolhido, segun-
do moradores da vizinhança e 
frequentadores da Paróquia 
local. O período ainda coincidiu 
com a realização dos festejos 
da padroeira, em maio.

Os contâneires lotaram e, 
para piorar o cenário, pessoas 
sem consciência passaram a 
depositar sacolas no entorno 
- incluindo lixo comum, não re-
ciclável!!!  “As pessoas jogaram 
de tudo. A falta  de educação  
é  terrível, fi ca um mau cheiro”, 
relatou uma leitora, que alega-
va já ter tentado denunciar à 
Prefeitura, sem sucesso

O jornal São Paulo Zona 
Sul encaminhou o pedido e 
em poucas horas a situação se 
normalizou, com coleta dos 
recicláveis - e do lixo comum 
irregularmente depositado - e 
limpeza da área. 

O problema aconteceu 
bem na transição entre as 
empresas responsáveis pelos 
serviços de varrição em ruas, 
pracas e avenidas da cidade.  

Na Praça Santa Rita de Cássia, os  contâneires 
dos Pontos de Entrega Voluntária fi caram lotados - 

não só de lixo reciclável


