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Audiência pública para 
discutir ciclovias na região foi 
adiada para dia 24 de junho

Paróquias têm quermesses 
com entrada gratuita para 
curtir quitutes juninos
Página 4

Resíduos nas ruas 
paulistanas: de quem 
é a responsabilidade?

Futuro do futebol será feminino? 
Mesmo sem apoio fi-

nanceiro ou destaque na 
mídia, a seleção brasileira 
feminina de futebol já 
conquistou muita coisa 
importante: na partida 
contra a Austrália, a ata-
cante Marta se igualou 
ao jogador alemão Klose, 
com 16 gols, recorde em 
Copas do Mundo. Cristia-
ne está na disputa pela 
artilharia desse mundial, 
já com quatro gols nos 
dois primeiros jogos. A 
Copa, pela primeira vez, 
está sendo transmitida 
em canais abertos da tv 
e têm mais destaque. O 
que muita gente não sabe 
é que na Vila Clementi-
no tem um celeiro para 
formar novas craques: 
gratuito e administrado 
pela Prefeitura.  Página 3

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

Abriremos neste
sábado das 8h30 

às 17h

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 PARA LUZ 

AZUL SOMENTE R$ 160
E MUITO MAIS... ACEITAMOS

CARTÕES
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SERVIÇO ESPECIALIZADO
COZINHAS

INDUSTRIAIS
♦ Câmara Frigorífi cas ♦ Balcões ♦ Refrigerador ♦ Lavadoras...

REFRIGERADOR E AR CONDICIONADO
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

ACEITAMOS 

CARTÃO DE DÉBITOFones:   2855-1111 
9.6291-9794
(c.Amilcar)

CITE ESSE ANÚNCIO E
GANHE 5% DE DESCONTO

A Prefeitura assinou 
novos contratos para a 
varrição da cidade e vai 
economizar cerca de R$ 15 
milhões ao mês para que 
o serviço seja executado. 
Ainda assim, são gastos 
65 milhões de reais por 
mês para remover das 
vias públicas resíduos que 

os paulistanos descarta-
ram inadequadamente: 
bitucas, papeis, balas... 
Isso sem falar em despe-
jo irregular de entulho 
(sobras de construção) e 
bagulhos (móveis velhos, 
sofás, colchões etc). A 
preocupação com a co-
leta, destinação e recicla-

gem dos resíduos deve 
ser uma tarefa de todos 
os cidadãos. O tema é tão 
complexo em tempos de 
grande consumo que, pelo 
mundo, já existem até 
conflitos diplomáticos e 
discussões em nível inter-
nacional por conta do vo-
lume de “lixo” . Página 2



M E I O A M B I E N T E

PELO MUNDO

Tornar a cidade mais limpa é desafi o de todos

Geração excessiva de lixo gera até conflitos diplomáticos

Por ano, só para que a ci-
dade seja varrida, são gastos 
cerca de 800 milhões de reais. 
Ou seja, é uma verba exclu-
siva para retirar resíduos das 
vias públicas que seus pró-
prios cidadãos descartaram 
incorretamente.

A cidade conta com apro-
ximadamente 14.500 agentes 
de limpeza, sendo que mais 
de 9 mil pro� ssionais são res-
ponsáveis pelos serviços de 
limpeza urbana e mais de 5 
mil de coleta domiciliar. Esse 
batalhão garante que os resí-
duos gerados pelos mais de 
12,8 milhões da cidade de São 
Paulo tenham o tratamento e 
destinação correta.

Atualmente, a Prefeitura 
está com uma campanha para 
conscientizar seus cidadãos 
sobre a importância de pres-
tar atenção aos resíduos que 
gera diariamente. O descar-
te é constante: no trabalho, 
nas ruas, nos passeios, em 
turismo, em casa...  E dos 
mais diversos tipos, não só 
rejeitos, que são aqueles ma-
teriais que não podem mais 
ser reaproveitado e devem ser 
corretamente acondicionados 
e encaminhados, por meio da 
coleta domiciliar tradicional, 
para os aterros sanitários: 
restos de comida temperada, 
papel sujo (inclusive guarda-
napos e papeis higiênicos), 
fraldas e absorventes, pontas 
de cigarro, cabelos...

Na cidade, ainda são ge-
rados vários outros tipos de 
resíduos, cotidianamente: 
entulho, “bagulhos” (que são 
itens não necessariamente 
recicláveis, como colchões e 
sofás velhos, eletrodomés-

ticos e móveis quebrados), 
restos de jardinagem, resídu-
os de saúde e animais mortos. 

Refi s e granel
Cada cidadão pode contri-

buir de várias maneiras para 
manter a cidade limpa e ain-
da evitar agressões ao meio 
ambiente que podem custar 
caro no futuro. 

A primeira delas é redu-
zindo a quantidade de re-
síduos diariamente - tanto 
recicláveis quanto rejeitos 
comuns. Evitar o desperdício, 
reaproveitar itens e não com-
prar o que não é necessário 
são formas fundamentais de 
contribuir, inclusive prolon-
gando a vida útil dos aterros 
urbanos.

Há, também, recursos mo-
dernos e que merecem aten-
ção. Entre eles, um é quase, 
na verdade, uma volta ao pas-
sado: comprar itens a granel, 
desde que sempre com aten-
ção à procedência. Itens em 
natura, não industrializados, 
que podem ser comprados 
com o consumidor levando 
seu próprio vasilhame.

A embalagem, no entanto, 
é fundamental em alguns ca-
sos, já que traz detalhes sobre 
a validade, as características e 
a procedência dos itens com-
prados. Nesse caso, há outro 
recurso moderno importante, 
que é o re� l. Trata-se de uma 
forma inteligente de repor 
produtos sem gerar embala-
gens excessivamente.

As embalagens inevital-
mente descartadas devem ser 
recicladas.

Vale ressaltar, sempre, que 
todos os rejeitos e os itens 

recicláveis merecem igual 
atenção e encaminhamento. 
Além de não descartar nada 
incorretamente pelas ruas - 
nem a bituca de cigarro, nem 
o entulho ou bagulho. 

Para os resíduos produzi-
dos em ambiente doméstico, 
é importante separar rejeitos 
e recicláveis. O que é reciclá-
vel vai para uma embalagem 
única: pode juntar vidro, 
metal, plástico e papel, desde 
que limpos, e disponibilizar 
o saco no dia e horário que o 
caminhão da coleta seletiva 
presta o serviço em sua rua. 
Esse material será separado 
em centrais de triagem ou 
por cooperativas de catado-
res, posteriormente. 

Já os rejeitos devem ser 
bem acondicionados e colo-
cados uma hora antes de o 
caminhão passar em sua rua. 

Tanto o serviço de cole-
ta seletiva quanto a coleta 
domiciliar tradicional são 
prestados pela concessionária 
Ecourbis  Ambiental, nas zo-
nas leste e sul da cidade. Para 
saber quando passam em sua 
rua, basta acessar:  https://
www.ecourbis.com.br/coleta/
index.html.

Vida profi ssional
Jessica Losacco é recém 

formada em Odontologia. A 
jovem mora na Vila Mariana 
com a mãe, Denise, e sempre 
se dedicaram a encaminhar 
materiais recicláveis por meio 
da coleta seletiva. “Passa em 
nossa porta, duas vezes por 
semana. Não custa nada se-
parar os materiais e colocar 
na data certa”, diz ela.

Agora, graduada e inician-

do a carreira pro� ssional, Jés-
sica acredita que seus sonhos 
pessoais não se desvinculam 
dos cuidados com a natureza. 

No consultório que acaba 
de montar com outras cirur-
giãs dentistas, ela já sabe que 
os resíduos de saúde têm des-
tinação diferenciada e coleta 
especial. 

Mas, além disso, ela man-
tém atitudes cotidianas de 
economia de material e em-
balagens, evita impressões 
desnecessárias e investe em 
uso inteligente de recursos 
como água e energia elétrica. 

Visão sistêmica
“Eu cresci aprendendo a 

separar materiais, participar 
da coleta seletiva, entenden-
do a importância da recicla-
gem”, conta a jovem dentista. 
“Agora, procuro levar essa 
mesma postura para o meu 
cotidiano, seja na hora de 
almoçar em um restaurante, 
seja dentro do consultório”, 
completa.

Ela explica que os mate-
riais técnicos odotológicos 
utilizados são separados para 
a coleta dos resíduos de saú-
de. Mas, outros itens como 
revistas da sala de espera 
ou embalagens comuns usa-
dos no ambiente pro� ssional 
também são encaminhados 
para a reciclagem ou doados. 
O mesmo vale para papéis 
limpos e recicláveis em geral, 
como impressões e corres-
pondências. 

Considera que o maior 
desa� o atual é encontrar al-
ternativas para os copos plás-
ticos, mexedores e sachês de 
açúcar ou adoçante para uso 

dos pacientes. “Já encaminho 
tudo para a reciclagem, pela 
coleta seletiva. Mas estou me 
informando sobre copos de 
plástico biodegradáveis para 
reduzir o impacto, pois em 
consultórios não é possível 

optar por canecas”, diz ela. 
“Quanto menos lixo a gen-

te produz, menos impacto 
estaremos provocando na 
cidade que nos acolhe, no 
planeta que garante nossa 
sobreviência”, observa.

No começo de junho, um 
navio repleto de resíduos não 
recicláveis partiu das Filipinas 
em direção ao Canadá. A via-
gem foi a decisão � nal de um 
impasse diplomático envol-
vendo os dois países.  O pre-
sidente das Filipinas, Rodrigo 
Dularte, vinha denunciando 
que o Canadá encaminha-
va contâineres supostamente 
com plástico reciclável mas 
que na verdade continuam re-
jeitos como fraldas descartá-
veis usadas.

O país da América do Norte 
acabou concordando em rece-
ber o material de volta, o que 
custará aos cofres canadenses 
quase 1 milhão de dólares. 
Mas há outros casos similares 
na atualidade. Também a Ma-
lásia vem denunciando o rece-
bimento de lixo de países do 
primeiro mundo como EUA, 
França, Japão, Canadá, Grã 
Bretanha, Espanha e Austrália. 

Há 30 anos, em 1989, foi as-

sinado um documento inter-
nacional justamente para re-
gular a circulação de materiais 
tóxicos pelo planeta. 

A chamada Convenção de 
Basileia sobre o Controle de 
Movimentos Transfronteiri-
ços de Resíduos Perigosos teve 
adesão da maioria dos países, 
inclusive o Brasil. 

 Ao aderir à convenção, o 
governo brasileiro adotou um 
instrumento que considerava 
positivo, uma vez que estabe-
lece mecanismos internacio-
nais de controle desses movi-
mentos, baseados no princípio 
do consentimento prévio e 
explícito para a importação, 
exportação e o trânsito de re-
síduos perigosos. 

A convenção procura coi-
bir o tráfego ilegal e prevê a 
intensi� cação da cooperação 
internacional para a gestão 
ambientalmente adequada 
desses resíduos. Recentemen-
te, emendas no documento in-

cluem a circulação do plástico 
como material perigoso, por 
conta dos excessos do uso do 
material no planeta.

Lixo eletrônico
E não é só o excesso de plás-

tico que está colocando o pla-
neta em risco e gerando altos 
custos para as nações.

Na África, o problema está 
especialmente em lixo eletrô-
nico: o continente que menos 
usa aparelhos como computa-
dores, celulares e tetevisores é 
o que mais tem recebido esse 
material como “lixo”.

Especialmente em Gana, 
são famosas as pilhas de lixo 
eletrônico A Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) 
das Nações Unidas, alertou 
recentemente para o cresci-
mento de lixo eletrônico no 
mundo, que produz cerca de 
50 milhões de toneladas do 
chamado “e-lixo” por ano, um 
volume avaliado em mais de 

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

60 bilhões de dólares.
A OIT sugere que gover-

nos transformem a crescente 
“enxurrada tóxica de lixo ele-
trônico e elétrico” numa fon-
te de empregos decentes, por 
meio de mais investimentos 
em reciclagem e reaproveita-
mento. De acordo com a OIT, 

apenas 20% do lixo eletrôni-
co é formalmente reciclado.

No continente latino-ame-
ricano, a� rma o documento 
intitulado Gestão Sustentável 
de Resíduos de Equipamen-
tos Elétricos e Eletrônicos na 
América Latina, o Brasil per-
de a liderança na quantidade 

de resíduos de aparelhos eco-
nômicos e eletrônicos apenas 
para os Estados Unidos. Dos 
10 países analisados pelo es-
tudo, apenas Colômbia, Peru, 
Brasil e Equador possuem 
marcos regulatórios para o 
descarte e tratamento adequa-
do desses resíduos.

Foto: USFWS/Susan White

DENTISTA RECÉM GRADUADA, JÉSSICA 
LOSACCO TRAZ PARA A VIDA PROFISSIONAL 
O APRENDIZADO SOBRE IMPORTÂNCIA DA 
DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS
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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

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!

•GASTRONOMIA

Paróquias mantêm festas juninas 
cheias de quitutes e diversões

As comidinhas típicas do 
interior têm sempre lugar na 
memória afetiva dos brasi-
leiros. Especialmente se elas 
vêm acompanhada de músi-
ca regional, decoração com 
bandeirolas, fogueiras e jogos 
super divertidos.

As festas juninas continu-
am atraindo muita gente pela 
região. O perfume dos quitu-
tes feitos de milho e gengibre 
já remetem às delícias juninas 
- quentão, vinho quente, bolo 
de milho ou espigas cozidas, 
curau e pamonha são apenas 
algumas delas.

Tem docinhos, churrasco, 
sanduíches, bolos... Confira 
novas dicas para um roteiro de 
quermesses para esquentar 
qualquer noite fria na região. 

Colégio Renovação
Outra tradicional festa Ju-

nina da região é o Festanção 
do Colégio Renovação, no 
Jardim da Saúde. Esse ano, 
as barracas de brincadeiras 
e delícias vai ser montada no  
dia 15 de junho e a direção 
convida: “Vem vivê essa expe-
riência, Uai!”. Vai ser das 10h 
às 21h, na Rua Luís da Costa 
Ramos, 328.

IMSJT
O Instituto de Meninos 

São Judas Tadeu tem uma das 
festanças mais famosas da 
região. A decoração do pátio 
da entidade, que fi ca atrás do 
Santuário São Judas, já está 
fi cando pronta e toda estru-
tura montada.  A novidade 
esse ano é que além de apre-
sentações musicais, os jovens 
atendidos pela entidade vão 
se apresentar teatralmente. 

Ali, um dos quitutes mais 
famosos é o bolo de milho. 

Vai ter festa todo domingo de 
junho: dias 16, 23 e 30 de ju-
nho, das 10h às 21h. Além das 
comidinhas e bebidas típicas, 
vai ter muitas brincadeiras e 
até bingo benefi cente.

Paróquia N.S. Lourdes
A rua inteira em frente à 

Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes fica fechada para 
a realização do arraiá mais 
quente do bairro Planalto 
Paulista.  Várias barracas são 
montadas sob bandeirolas es-
palhadas no quarteirão todo e 
o sucesso foi grande no fi m de 
semana passado.

Nesse fi m de semana, será 
a últia oportunidade para 
quem quiser se divertir e se 
deliciar com a festa junina da 
paróquia.

No sábado, 15, a festa vai 
das 17h às 23h e no domingo, 

15, será das 17h às 22h. 
A igreja fica na Alameda 

dos Piratinins, 679, no Planal-
to Paulista, e a festa ocupa o 
quarteirão entre as Alamedas 
Ceci e Irerê.

Paróquia N.S. Aparecida
A tradicional Festa Junina 

da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida de Moema começa 
no próximo sábado, dia 15 
de junho. Serão três fins de 
semana (15/16, 22/23 e 29/30 
de junho) com muita diversão, 
brincadeiras e jogos infanto-
-juvenis, música ao vivo, bar-
racas de comidas e bebidas 
típicas e outras atrações. A 
entrada é gratuita. Horário: 
sábados das 14h às 21h30 e 
domingos das 09h às 21h30. 
Fica ao lado da Estação Mo-
ema do Metrô, no Largo de 
Moema.

Paróquia N.S. Lourdes no Planalto Paulista, promove
a quermesse na Alameda dos Piratinins

Foto: Vilma Aparecida Da Silva Almeida
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Centro Olímpico, na Vila Clementino, formou
atletas da seleção feminina de futebol

•ESPORTES

Mesmo com a derrota de 
ontem contra a Austrália, 
por 3 x 2, a seleção brasileira 
tem demonstrando um bom 
desempenho na Copa do 
Mundo da França de Futebol 
Feminino, que dessa vez está 
sendo transmitida por canais 
de tv aberta e por assinatura. 
O próximo jogo será na terça, 
18, às 16h, contra a Itália, que 
venceu a Austrália na vitória 
- nossa seleção, portanto, 
precisa vencer!

Um dos bons resultados 
é a disputa pela artilharia 
do campeonato: a atacante 
Cristiane já soma quatro gols 
e está atrás apenas da atacan-
te norteamericana Morgan, 
com cinco. O que muita gente 
não sabe sobre a talentosa 
atleta de 34 anos, que já pas-
sou por times de Alemanha, 
Estados Unidos, Coreia do 
Sul, China e França, é que boa 
parte da formação dela se 
deve à atuação pelo Centro 
Olímpico de Treinamento e 
Pesquisa, na Vila Clementino, 
divisa com Moema. 

O Centro Olímpico, aliás, 
é o único clube no país a 
estimular meninas desde a 
infância ao desenvolvimento 
no futebol feminino. 

Considerado referência no 
futebol feminino de base no 
país, o COTP tem seu próprio 
time, que já conquistou di-
versos títulos internacionais. 
Coleciona também histórias 
incríveis – como a equipe 
feminina que disputou um 
campeonato contra meninos 
e venceu. Em 2017,  o time 
sub-12 de futebol feminino do 
COTP conquistou o mundial 
Danone Copa das Nações, em 
Nova York, nos EUA. O elenco 
do COTP ganhou do Canadá.

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)

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)

Atletas
Muitas atletas que saíram 

dos campos do Centro Olím-
pico representaram grandes 
clubes e também a seleção, 
em várias categorias. Além 
de Cristiane, Érika, Maurine, 
Gabi Zanotti, Andressa Alves, 
Andreia Rosa e Debinha, já 
passaram por lá. 

As meninas que sonham 
em fazer parte do Centro 
Olímpico e, quem sabe, re-
presentar a Seleção, podem 
participar das peneiras que 
acontecem ao longo do ano .

A mais recente ainda acon-
teceu na sexta-feira passada, 
dia 7 de junho, mas quem 
perdeu não precisa lamentar: 
ainda  é possível tentar uma 
chance para fazer parte desse 
time vencedor. 

O Futebol Feminino do 
Centro Olímpico realiza pe-
neiras mensais para meninas 
nascidas de 2004 até 2010. 
Para participar, é necessário o 
pai ou responsável  preencher 

o  Requerimento de Peneiras  
e a aluna comparecer no dia 
indicado com equipamentos 
para prática do futebol.

As peneiras são realizadas 
todas as primeiras sextas-fei-
ras de cada mês. Mas podem 
ser transferidas para a segun-
da sexta-feira do mês em caso 
de algum feriado.

As próximas datas previs-
tas são: 05/07, 09/08, 13/09, 
04/10 e 08/11; sempre das  
16h30 as 18h30

Mas é importante confi r-
mar a data através de nossas 
páginas ofi ciais do Facebook 
e Instagram.

O Centro Olímpico de Trei-
namento e Pesquisa fica na 
Avenida Ibirapuera, 1315 - Vila 
Clementino. Telefones: 3396-
6452 e 3396-6468.

É preciso levar chuteira 
de society, meião, camiseta 
e calção e preencher um re-
querimento para peneiras dis-
ponível no link: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/

secretarias/upload/esportes/
centro_olimpico/arquivos/
REQUERIMENTO_PENEIRA_
COTP.pdf

Exposição
Para quem não joga, ainda 

tem muito para ver sobre fute-
bol feminino, pois a modalida-
de também virou tema de ex-
posição no Museu do Futebol. 
A mostra “Contra-Ataque! As 
Mulheres do Futebol” celebra 
a história das mulheres no es-
porte e pode ser visitada até 
o dia 20 de outubro.

A Exposição CONTRA-ATA-
QUE! As Mulheres do Futebol-
vai até 20/10/2019 e pode ser 
visitada de terça a domingo, 
9h às 17h (visitação até as 
18h). Há horários diferencia-
dos de funcionamento em 
dias de jogos no Estádio do 
Pacaembu. Consulte o site 
museudofutebol.org.br

O Museu fica na Praça 
Charles Miller, s/nº . Ingressos:  
R$ 15 | Meia-entrada: R$ 7,50 | 
Entrada gratuita às terças.

Ótica

•SAÚDE

Ter um segundo par 
de óculos é essencial

Foto: CBF/Assessoria

Hoje em dia, óculos são 
considerados acessórios que 
compõe o visual, dando per-
sonalidade e estilo ao usuário. 
Mas não podemos esquecer 
que a principal função deles  - 
e a mais importante - ainda é 
proporcionar melhor qualidade 
de vida, corrigindo difi culdades 
visuais para várias atividades 
do dia a dia. E para a grande 
maioria dos casos, há quem 
dependa deles, inclusive, o dia 
inteiro. Se você é um usuário, já 
parou pra pensar por quantas 
horas a cada dia precisa dos 
óculos?

Apesar dos benefícios que 
os óculos oferecem e da de-
pendência de quem precisa, é 
muito comum termos apenas 
um par de óculos com os graus 
atualizados. Se analisarmos 
a quantidade de outros tipos 
de acessórios que possuímos, 
como pares de sapatos, cintos, 
relógios de pulso, por exemplo, 
é fácil nos perdermos nas inú-
meras opções. Mas, ter apenas 
um único par de óculos pode 
ser um enorme risco. Afinal, 
quem nunca passou aperto 
quando perdeu seus óculos, 
sentou em cima e quebrou, es-
queceu, entre outras diversas 
situações? E aí, imagine como 
renovar a carteira de motoris-
ta sem enxergar de longe? Ou 
tomar um remédio novo e não 
conseguir ler a bula? Ou ter que 

entregar um relatório urgente 
no trabalho e ter difi culdades 
para ler no computador?

Lentes grátis
Pensando em situações 

complicadas como essas, mar-
cas líderes no mercado óptico 
estão promovendo uma ótima 
oportunidade. As marcas Va-
rilux, Zeiss e Optiswiss estão 
oferecendo gratuitamente 
um segundo par de lentes na 
compra do primeiro, em vários 
produtos! Pode ser um par de 
lentes iguais ao primeiro para 
óculos reserva, lentes especí-
fi cas para computador ou até 
mesmo para óculos de sol com 
grau. Venha aproveitar e co-
nhecer as diversas opções aqui 
na Ótica Kaizen!!! Corra que é 
por tempo limitado!!

A Kaizen funciona de se-
gunda a sexta ,das 9h às 18h30, 
e aos sábados das 9h às 14h. 
Fica na Av. Jabaquara, 1826 
-  Metrô Saúde. Tel: 2894-3834. 

Terapia Alternativa

A atacante Cristiane fez um gol na partida contra a Austrália é disputa artilharia da Copa
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•CULTURA

Banda 3 Pipe Problem estreia 
sem ignorar “elefante na sala”

‘Elephant in The Room’ é 
o nome do álbum de estreia 
da banda 3 Pipe Problem, um 
EP com quatro músicas que 
acaba de ser lançado, traz letra 
e melodia relacionadas entre 
faixas e tem como fi o condutor 
o tempo como centro da vida 
e das relações.

Como o nome do disco 
anuncia, o elefante na sala 
traduzido em letras sobre ódio, 
amor, paixão, redenção, tédio, 
euforia e tantos sentimentos 
apresentados em ‘Elephant in 
The Room’ não passa desper-
cebido pelo quinteto formado 
em São Paulo.

‘Elephant in the Room’ foi 
gravado em Los Angeles pelo 
produtor Darryl Swann, ga-
nhador de dois Grammys com 
Macy Gray, no Clear Lake Stu-
dios, onde No Doubt gravou o 
clássico Tragic Kingdom.

A faixa de abertura ‘Ans-
wers’ traz um questionamento 
sobre a evolução da socieda-
de baseada no egoísmo. “As 
pessoas hoje em dia parecem 
estar paradas, ninguém faz 
nada pelo próximo nem para 
si mesmo”, explica a inspira-
ção o vocalista e guitarrista da 
banda, Rafael Adami.

Em ‘Stuck’, o 3 Pipe Pro-
blem parte para uma auto-

crítica e combate a inércia das 
pessoas convocando a ação. 
“É como sair da preguiça, sa-
cudir a poeira e dar a volta por 
cima”, diz Adami. 

Já em ‘Timeless Days’, a 
banda fala sobre o peso da 
passagem do tempo e para fe-
char, ‘Ghosts’, que trata de um 
relacionamento fracassado, 
cheio de mágoas e de uma for-
te dependência afetiva que se 
resolve com um único remédio 
amargo e doloroso: a passa-
gem do tempo, elemento que 
arremata e faz a ligação entre 
todas as músicas do disco e faz 
do EP mais do que apenas uma 
coleção de músicas aleatórias.

O processo de gravação do 
álbum foi registrado e os vídeos 
se tornaram a série LA Stories, 
documentário em episódios dis-
ponível no Youtube da banda. 

Sobre
O 3 Pipe Problem já nasceu 

com a persistência no DNA, da 
perseverança do vocalista e 
guitarrista Rafael Adami que 
sempre acreditou no rock, na 
música autoral, e tirou da ca-
beça as músicas da banda que 
além de ‘Elephant in The Room’ 
tem lançados outros três sin-
gles na carreira recém iniciada.

Toparam a empreitada de 
levar sangue novo para o rock 

no Brasil Jonathan Pieri (ba-
teria), Bruno Dini (guitarra), 
André Castillo (baixo) e Lu-
ciano Gisondi (teclado) que 
abraçaram a ideia de formar o 
3 Pipe Problem. 

O 3 Pipe Problem tem na ár-
vore genealógica gente como 
Nirvana, Radiohead, Pixies, 
Faith no More e os brasucas 
Titãs, Legião Urbana, Ratos de 
Porão e Sepultura, um caldo 
heterogêneo que garante me-
lodia e peso às canções. 

“Gostamos de muitas ban-
das, muitos gêneros ligados 
ao rock. Não nos apegamos 
a um específi co, cada música 
tem sua particularidade e pelo 
menos três infl uências estam-
padas”, diz Adami.

Portanto, não espere aque-
le rock mais do mesmo. Mas 
sim garra, paixão e rock and 
roll no som e na alma do 3 Pipe 
Problem.

Elephant in The Room está 
disponível nas plataformas di-
gitais. Ouça em https://3pipe-
problem.fanlink.to/ElephantIn-
TheRoom?fbclid=IwAR3N2pX-
34WaE8MCRayXC4V8gTCE0Fsf_
QXZ4R8iKHCGf1jRzrxt1ByJnx8Q

Avenida Bosque da Saúde, 1745
lojaasbruxas
bruxaslojaas

97688 2524 
95367 2769
5594-4345
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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
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

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
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

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 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
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
BQ. DA SAÚDE

R$ 540  MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, área útil de 82 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 15.559

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

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

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

APTO
BQ DA SAÚDE

R$ 295 MIL
Excelente oferta, abaixo da 

avaliação, ótima localização, 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 

cozinha c/ AE, wc p/ emprega-
da, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.267

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 385 MIL

Ótimo local da Rua Demo-
cracia, terreno 5 x 30 mts., 

construção 140 m², c/ 3 dorm, 
wc social, living, sala jantar, 

lavabo, cozinha, amplo quintal, 
garagem p/ 2 carros - 

REF.: 17.457

SOBRADO COM. 
FECHADO SACOMÃ

R$ 395 MIL
Sobrado em condomínio 

fechado localizado na Rua 
Souza Coutinho, c/ 2 dormi-
tórios c/ AE, wc social, living, 
cozinha planejada, lavanderia, 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 17.484

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$ 470 MIL 
Excelente localização, terreno 

4 x 25 mts., construção de 
120m², vago, c/ 2 dormitórios, 
wc social, sala, cozinha, lavan-
deria, quarto e wc p/ emrpeg., 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 17.237

APTO
V. FIRMIANO PINTO

R$ 490 MIL
A 700 mts do Metrô Imigran-
tes, reformado, ótimo acabto., 
c/ 2 dorm. c/ AE, living p/ 2 
amb. c/ sacada, coz. Ameri-
cana c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 17.181

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 530 MIL
Ótimo local, em rua particu-
lar, ótima oferta, construção 
semi-nova, c/ 3 dorm. c/ AE, 
2 suítes, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. C; AE, 

dep. p/ empreg., garagem p/ 2 
carros - REF.: 17.028

SOBRADO
V. VERA

R$ 550 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 2 

dorm. c/ AE, wc social, living, 
sala TV, lavabo, coz. c/ AE, qto. 

p/ empreg., quintal c/ chur-
rasq., gar. p/ 2 carros, terreno 
5 x 25 mts., construção 144 

m² - REF.: 17.464

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

TERREA + 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

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

SOBRADO COM.
AV. BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da Saú-
de, ótimo p/ consultório, escri-
tório, ou outras finalidades, c/ 
3 salas, 2 wc, ampla sala p/ 

recepção, ampla garagem tipo 
salão, p/ 1 carro, c/ wc e qto. 

Depósito - REF.: 17.481

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
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
SAÚDE

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

APTO
CHÁCARA INGLESA

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

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

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 17.153

PRÉDIO COM.
CH. INGLESA
R$ 1.200 MIL

Ótimo local da Rua Bertioga, 
terreno 8 x 32 mts., construção 
366m², elevador, terreo c/ gar. 
p/ 3 carros, 1º piso c/ 3 salas, 
3 wc´s, depósito, e 2º piso c/ 

4 salas, 3 wc´s, cozinha - 
REF.: 17.264

TERRENO
V. ÁGUA FUNDA

R$ 1.690 MIL
Boa localização da Rua Afonso 
Aliperti, Zona Mista, ótimo para 
diversas finalidades comerciais, 
residenciais, ou mesmo indus-
triais, terreno plano, medindo 

19,20 x 56 mts., totalizando 
1.000m² - REF.: 15.960

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/5588-4423Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“SEDE PRÓPRIA”

ExcElEntE APtO 
PAUlIStA R$ 690 mIl
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

e area de serviço, 3 vagas de 
garagem, lazer etc  . Ótima  

oportunidade!  REF.:01-2975

lIndO APtO  R$ 348 mIl 
REFORmAdO  

Todo reformado, à 5 min. 
Do Metrô, 2 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, 

cozinha com armários, 60 m2 
úteis e vaga livre, Visite hoje!  

REF.: 04-3229

cASA téRREA
V. GUARAnI  R$ 420 mIl
2 dormitórios, sala, cozinha, 

lavanderia  e 3 vagas de gara-
gem. Ótimo terreno muito bem 
localizado, oportunidade para 
investimento. REF.: 02-2963

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 550 MIL

3 dorms, suíte, arms, 2 salas 
modernas, terraço fechado 

em vidro, acabto. refinado, lav, 
qtal, area verde nos fundos, 
coz. planejada, dep. emp. e
2 vagas gar.  REF  03-3448

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mIl

3 suítes,sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 

escritório, lav, qtal c/ churr, 200 
m2 de AU,2 vgs de automóvel, 
belíssimo acabamento em rua 

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 mIl

03 dormitórios, suíte, todos 
com Armários,sala c/ sacada 
com vista para o Parque do 
Estado, cozinha planejada, 

todo REFORMADO, vaga de 
gar. e lazer.  REF.: 01-3175

SOBRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRô cOncEIçãO

R$ 440 mIl 
EXCELENTE NEGÓCIO !

 Próx. À Acad. Classe A c/ 2 ótimos 
dorms com arms, sala coz. ampla, 
2 banh, quarto de emp. vagas de 
gar. cobertas, ótima localização. 

REF.: 06-3493

APtO mEtRô 
JABAqUARA  R$ 685 mIl
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha 
com Arms, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

para 2 autos. Òtimo custo 
benefício. REF.:71-3072

lIndO APtO REFORmAdO 
AO lAdO mEtRô

R$ 600 mIl
Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha, lavand, 
banheiros,  vaga de gar. e lazer. 
Preço de ocasião. Ref .:09-3556

cASA téRREA 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

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.

InForMÁtICA
pArA AdULtoS e ApoSentAdoS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

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

E.mail: marimartha@gmail.com

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$ 3.500,00DOCUMENTAÇÃO

EM ORDEM
Tr. Av. Jabaquara, 2223 - 

Metrô São Judas
Das 10:00hs às 12:00hs- 

Creci 20.321

proCUro CASA
r$ 400/450 MIL

reGIão do JABAqUArA  

classificadosclassificadosiMÓVEisiMÓVEis
   vendA    LoCAção

orAção A São LonGUInHo
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de JESUS.

Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que 

recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim dignai-vos interpor, 

em meu favor, vossa valiosa intersseção perante Deus, para que conceda viver e 

morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de 

(esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra à 

Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.
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Plaza Sul Shopping promove atividades infantis 
e aula de spinning e zumba no Terraço em junho

No dia 16 de junho, o Pla-
za Sul Shopping oferecerá 
uma manhã inteira de muita 
diversão durante o evento 
Terraço do Plaza, realizado 
no estacionamento aberto 
do piso G4. Na ocasião, além 
das atividades esportivas e de 
diversão voltados às crianças, 
será promovida uma edição 
especial do projeto Plaza +Saú-
de, com aulas realizadas pela 
Monday Academia.

O Terraço do Plaza come-
çará às 9 horas e trará ativida-
des para todos os gostos. Os 
pequenos visitantes poderão 
jogar vôlei, basquete e chute 
ao gol. Também poderão se 
divertir na pista para andar 
de bicicleta, skate ou patins. 
O espaço permitirá ainda em-
pinar pipa e se divertir com 
as tradicionais brincadeiras 
amarelinha e corrida de saco. 
No local, ainda haverá lounges 
de descanso e espaço para des-
canso das famílias, incluindo 
os PETS.

Para envolver também os 
adultos na programação da 
manhã, haverá uma edição 
especial do Plaza +Saúde na 
data. O projeto, que tem como 
objetivo promover o bem-es-
tar dos visitantes e vizinhos do 
shopping por meio de ativida-
des físicas, terá duas aulas de 
bike spinning e uma de zumba 
para toda a família.

“Reuniremos na mesma 
data nossos dois projetos 
voltados para bem-estar e 
diversão e esperamos propor-
cionar momentos únicos para 
nossos vizinhos. Será um dia 
para a família se reunir, brin-
car e realizar atividade física”, 
comenta Amanda Amaral, 
Coordenadora de Marketing 
do Plaza Sul Shopping.

SERVIÇO:
Terraço do Plaza: Data e 

horário: 16 de junho, das 9h às 
13h. Local: G4 – estacionamen-
to descoberto – acesso pela 
Rua Frei Rolim. Classifi cação: 
Livre. Evento Gratuito

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
Fones: 2068-1854 e 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2019 (AOS SÁBADOS)
03 DE AGOSTO DE 2019

CAMPINAS/JAGUARIÚNA
MARIA FUMAÇA - SP

Inclui: Ônibus executivo, lanche,almoço em 
Holambra, ingresso Maria Fumaça, tempo livre 

em Pedreira, cidade das porcelanas
Valor: 259,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 139,00

14 DE SETEMBRO DE 2019
EXPOFLORA - HOLAMBRA - SP

Inclui: Ônibus executivo, lanche de bordo, ingresso para
 a entrada - Expoflora, visita ao Campo das Flores.

Valor: 139,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 74,00

Aventura no fundo do mar
E até 27 de junho, o Plaza Sul 

Shopping também está com a 
exposição interativa “Aventura 
no fundo do mar”. Durante o 
evento, será possível encontrar 
animais hiper-realistas e viver a 
sensação de “mergulhar” em 
uma caverna subaquática. No 
entorno das grutas, os visitan-
tes poderão ver de perto répli-
cas de animais marinhos com 
até 3,5 metros de altura, como 
tartarugas marinhas, arraias e 
tartarugas. Exemplares mari-
nhos como o tubarão-branco 

e golfi nhos, que simulam estar 
saindo do mar, também estarão 
disponíveis.

SERVIÇO:
Exposição interativa “Aven-

tura no fundo do mar”: Data: 6 a 
27/06; de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 21h; aos sábados, das 
10h às 22h; e aos domingos, das 
14h às 20h . Local: P1 – Praça de 
eventos (em frente a Monday 
Academia). Faixa etária: Área 
baby: de 0 a 03 anos; Área kids: 
de 04 a 10 anos; e Gruta (área 
interna da atração): entrada 
livre. Gratuito

Em decorrência da sus-
pensão do expediente nesta 
quinta-feira (13), publicada no 
Diário Ofi cial da Cidade, a au-
diência pública sobre o plano 
cicloviário para os moradores 
das Subprefeituras Vila Maria-
na, Ipiranga e Jabaquara foi 
adiada para o dia 24 de junho, 
segunda-feira, das 19h às 21h 
no Auditório da Subprefeitura 
Ipiranga (Rua Lino Coutinho, nº 
444 – 1º Andar, Ipiranga).

A medida tem como obje-
tivo apresentar à população 
as propostas de conexões 
da malha cicloviária, além 
de receber recomendações, 
sugestões, críticas, propostas 
ou outros elementos que via-
bilizem a implantação de ci-
clovias e ciclofaixas, tornando 
o processo mais transparente, 
colaborativo e democrático. A 
iniciativa atende à exigência da 
Lei Municipal Nº 16.885/2018, 
de 2018, que determina que a 
implantação de vias exclusivas 
para bicicletas deve ser prece-
dida de audiência pública.

Além das audiências, a SMT 
disponibilizou para consulta 
pública a proposta do novo 
plano cicloviário para o biênio 
2019/2020.

O Plano de Metas para o 
Biênio 2019/2020 prevê a im-
plantação de 173 quilômetros 
e 350 metros de infraestru-
tura cicloviária voltados para 
conexões 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 dife-
rentes modais de transporte, a 
conectividade entre os trechos 
já existentes e a abrangência 
de toda cidade, levando-se 
em conta as características e 
volume de tráfego de cada via.

AUDIÊNCIA PÚBLICA SO-
BRE PLANO CICLOVIÁRIO – 
Região Sul 1:

Subprefeituras: Ipiranga, 
Jabaquara e Vila Mariana

Dia: 24 de junho
Horário: 19h – 21h
Local: Auditório da Subpre-

feitura Ipiranga
Endereço: Rua Lino Couti-

nho, nº 444 – 1º Andar, Ipiranga

•TRANSPORTES

Audiência 
sobre ciclovias 
na região foi 
adiada: 24/06


