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Moradoras da V. Gumercindo 
se unem para combater 
descarte irregular de entulho

Rede de lanchonetes chega à 
Vila Mariana com qualidade 
artesanal e preço de fast food

Página 4

Quais os planos futuros do metrô?
As portas de plataforma 

estão sendo implantadas 
com atraso e prazo de con-
clusão indefinido na linha 
Lilás. A Linha 6 - Laranja, 
que ligaria a Freguesia do Ó 
à malha ferroviária continua 
com obras paralisadas na ca-
pital. Os trechos em mono-
trilho estão em ritmo lento 
de construção- linha 17-Ouro 
sequer está operando e as 
obras estão parcialmente 
interrompidas, enquanto a 
linha 15 tem falhas constan-
tes e extensão demorada. 
O governo do Estado ainda 
desistiu de levar metrô até 
o ABC. Por outro lado, há 
promessas de levar o me-
trô até a Penha. Veja nessa 
edição os planos futuros 
para o meio de transpor-
te mais rápido, menos po-
luente e o preferido entre 
os paulistanos.  Página 3

Foto: ViaMobilidade/Divulgação

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)

BIFE DE CHORIZO ARGENTINO

-

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!

Abriremos neste
sábado das 8h00 

às 18h

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

ÓTICA
Mara Rocha

5594-1898
2645-7506
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M E I O A M B I E N T E

DESPERDÍCIO

Limpeza urbana depende também
de boas iniciativas da comunidade

Jogar resíduos pelo encanamento também prejudica limpeza urbana

Uma cidade limpa e bonita 
é também uma cidade saudá-
vel. Qualquer copo descartável 
jogado em praças e canteiros 
pode se transformar em um 
criadouro de mosquitos. So-
bras de alimentos e embala-
gens sujas ou lixo mal acondi-
cionado pode atrair roedores.

Sem falar na imensa quan-
tidade de bitucas de cigarros e 
nos restos de fezes de animais 
deixados em calçadas.  

Assim, além de deixar o 
ambiente feio e desagradável, a 
sujeira pode espalhar doenças. 
Mas, quem joga esses resíduos 
pelas ruas? Em geral, alguns 
cidadãos que não percebem 
que o mal é para todos e quem 
paga essa conta é a sociedade 
toda. A conta, portanto, não 
inclui apenas os serviços de 
limpeza pública, mas também 
custos de atendimento e trata-
mento em saúde. 

A cidade também sofre com 
o despejo irregular de entulho 
(sobras de reformas e cons-
truções) e bagulhos (móveis 
e objetos quebrados ou dete-
riorados) abandonados em 
espaços públicos. 

A cidade conta com ser-
viços como coleta domici-
liar regular e coleta seletiva, 
operações especiais de cata-
-bagulho periódicas em todos 
os bairros, ecopontos (endere-
ços para entrega de entulho e 
recicláveis em quantidades até 
um metro cúbico diário). To-

dos os serviços são gratuitos. 
Há ainda Pontos de Entrega 
Voluntária (PEV) de reciclá-
veis em diversos endereços 
urbanos. Todos esses serviços 
podem ser consultados pelo 
site prefeitura.sp.gov.br.

Para saber as datas e ho-
rários em que os serviços de 
coleta regular ou seletiva são 
prestados na rua onde mora, 
basta acessar: www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html.

União de forças
Com tantos serviços, o que 

mais é necessário para que 
a cidade fique limpa? E sem 
riscos à saúde causados pela 
destinação incorreta de re-
síduos?  Certamente, falta 
conscientização de parcela da 
população.

Uma forma de modificar 
essa realidade é descobrir gru-
pos e ONGs em seu bairro que 
desenvolvem projetos, eventos 
para modi� car a situação da 
limpeza pública pelas vias da 
cidade. Ou tomar iniciativa e 
partir para a ação.

Um grupo de moradoras 
da Vila Gumercindo resolveu 
ultrapassar o sentimento de 
indignação com o lixo irre-
gularmente descartado pelas 
ruas do bairro. E decidiram 
agir para mudar esse quadro.

Passaram a desenvolver 
uma ação de conscientização 
nas escolas públicas locais, 
buscaram apoio dos comer-

ciantes e moradores, estabele-
ceram parceria com a Subpre-
feitura do Ipiranga, organiza-
ram um mutirão de limpeza.. 
Na primeira edição, dezenas 
de pessoas participaram e 
saíram pelas ruas recolhendo 
resíduos, munidas de luvas de 
proteção e sacos adequados.

E garantem que foram ape-
nas os primeiros passos. As 
moradoras ainda pretendem 
continuar a planejar implan-
tação de câmeras para � agrar 
o descarte irregular de lixo e 
entulho, ampliar as ações de 
conscientização e cuidados 
com a limpeza pública. 

A assistente de marketing 
Fabiana Botelho, a conselhei-
ra do setor de saúde pública 
Ivete Festino, a administrado-
ra e professora Rubia Souza 
e a aposentada Maria Tere-
za Thomaz começaram pela 
praça José Augusto Veloso 
onde, além da limpeza, foi 
feita também a implantação 
de jardineiras. 

Pelo bairro
Elas relatam que já agiam 

dentro de casa e no trabalho, 
separando materiais para re-
ciclagem com familiares e nos 
condomínios.  “A preocupação 
de reduzir o consumo e reuti-
lizar embalagens é constante”, 
garante Fabiana Botelho.

“A gente busca ensinar os 
conceitos para nossas crianças 
não só pelo exemplo, mas vi-

Não é só nas vias públicas 
que alguns cidadãos jogam re-
jeitos equivocadamente, e cau-
sam danos ao meio ambiente e 
à saúde pública. Muitos também 
erram ao jogar sujeira pela pia, 
nos ralos ou no vaso sanitário. 

São hastes � exíveis, canudos, 
barbeadores descartáveis, cabe-
los, absorventes, fraldas, roupas, 
sobras de comida, embalagens 
e até produtos contaminantes 
como remédios, esmalte e tinta.

O descarte desses materiais 
na rede de esgotos entope a 
tubulação e impedem o escoa-
mento do esgoto que pode, in-
clusive, voltar. 

Vale destacar que os imóveis 
devem, obrigatoriamente, ter 
duas saídas para escoamento. A 
rede de esgoto recolhe os resídu-
os do vaso sanitário, chuveiro, 
pias e tanque. É uma tubulação 
de menor porte, já que esse vo-
lume não costuma sofrer gran-
des variações. Já a saída pluvial, 
maior, reúne a chuva e a água de 

lavagem que escoa por ralos e 
calhas. Os tubos devem ser se-
parados para que o esgoto seja 
enviado para tratamento e para 
que as águas pluviais sejam en-
caminhadas para córregos e rios.

Assim, o cidadão consciente 
não joga lixo em nenhuma das 
tubulações - nem de águas plu-
viais, nem de esgoto. 

Óleo de cozinha
O mesmo vale para o des-

carte de óleo de cozinha: nun-
ca faça o descarte na pia, vaso, 
ralos ou tanque. Normalmen-
te, as residências possuem um 
sistema conhecido como caixa 
de gordura que é instalado no 
encanamento. Feito de PVC ou 
concreto, sua função é armaze-
nar a gordura proveniente das 
pias.

Contudo, com o tempo o 
descarte incorreto de óleo pela 
pia poderá acumular excesso de 
gordura e, consequentemente, 
entupir os encanamentos. Uma 

vez entupido, o processo para 
limpar o encanamento é traba-
lhoso. Além disso, o óleo usado 
que passa pelos encanamen-
tos pode atingir rios e causar 
problemas ao meio ambiente. 
Alguns estudos sugerem que o 
descarte incorreto de um litro 
de óleo de cozinha pode conta-
minar até um milhão de litros 
de água.

Quando sai do encanamen-
to doméstico e atinge a tubula-
ção pública, o óleo ainda pode 
endurecer e grudar nos outros 
resíduos que não deveriam es-
tar lá. Com o tempo, o óleo de 
fritura provoca um “infarto” na 
rede coletora e o esgoto também 
pode voltar para dentro de casa.

Ao atingir o solo, ele facilita 
a sua impermeabilização, fazen-
do com que não absorva tanto a 
água das chuvas e, consequente-
mente, as enchentes sejam mais 
frequentes. Os efeitos negativos 
também se estendem para a 
atmosfera, pois quando o óleo 

de cozinha usado se decompõe 
ocorre a emissão de metano, um 
gás que também causa o efeito 
estufa.

O correto é entregá-lo para 
reciclagem – o líquido pode ser 
transformado em biocombustí-
vel, sabão ou massa de vidracei-
ro, por exemplo.

A Biblioteca Virtual do Esta-
do de São Paulo (www.bibliote-
cavirtual.sp.gov.br) disponibili-
za um material on-line especial 
e bem completo sobre recicla-
gem, inclusive com orientação 
sobre como descartar o óleo de 
cozinha.

A melhor maneira de arma-
zenar o óleo usado em frituras 
é em garrafas PET. Para facilitar 
a entrada do óleo na garrafa é 
recomendado utilizar um funil. 
Se necessário, peneire o líquido 
para evitar o excesso de detritos 
de fritura.

Depois de encher as garrafas, 
feche bem para evitar vazamen-
to e armazene num local longe 

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.

sitando parques e exposições”, 
complementa Rubia Souza. 

“Com a formação do grupo, 
parece que � cou mais intenso:  
adotamos também o slogan 
Juntos somos mais fortes!”, diz  
Maria Tereza � omaz. 

As amigas montaram até 
uma página em rede social 
para divulgar fotos de maus 
e bons exemplos em limpeza 
pública, para estimular ações 
corretas na comunidade. “Ba-
talhamos muito os conceitos: 
‘Lugar de lixo é no lixo’ e ‘O 
que você faz com seu lixo é 
problema nosso!’, para cons-
cientizar as pessoas sobre as 
consequências da sujeira que 
espalham pelas ruas”, observa 
Ivete Festino.

No primeiro mutirão que 
elas promoveram, houve óti-

ma receptividade e adesão da 
comunidade, especialmente 
nas escolas “Respeitamos o 
calendário de atividades e 
pedimos que o tema meio 
ambiente e reciclagem fosse 
desenvolvido junto aos alunos. 
Vários cartazes foram feitos!”, 
relata Fabiana. O programa 
também considerou as idades 
das crianças e a distância da 
escola ao ponto de concen-
tração: a Praça Jose Augusto 
Veloso.

Bons resultados
“Foi grati� cante ver a ani-

mação e participação dos alu-
nos, no momento em que o 
mutirão passou pelas escolas 
envolvidas”, lembra Rubia. 
“Foi feita uma operação es-
pecial Cata bagulho e quanta 

coisa saiu do bairro! O cami-
nhão saiu lotado”, completa 
Ivete.  

O projeto ainda incluiu a 
instalação de lixeiras nas pra-
ças e jardineiras nas calçadas 
onde havia pontos viciados de 
descarte ilegal de entulho. Vale 
lembrar que jogar bagulhos e 
entulhos em vias públicas é 
crime ambiental, passível de 
multa superior a R$ 15 mil. 

“Para o segundo semestre, 
vamos continuar atuando nos 
pontos viciados do bairro 
e programar um evento de 
re� orestamento do bairro, já 
que nas úlltimas chuvas de 
verão ocorreu uma grande 
perda da área verde, com que-
da de árvores grandes e corte 
de outras que estavam ocas”, 
empolga-se Ivete. 

QUATRO AMIGAS SE UNIRAM PARA 
AMPLIAR A CONSCIENTIZAÇÃO DA 
VIZINHANÇA E MANTER BAIRRO LIMPO

da curiosidade de crianças e ani-
mais domésticos.  Depois, basta 
levar para um posto de entrega 
voluntária. Alguns deles � cam 
em supermercados e outros es-
tabelecimentos comerciais, en-
quanto que vendedores de gás 
de cozinha também costumam 
recolher as pets cheias e enca-
minhar para Ongs.

No site oleosustentavel.org.
br há uma lista com mais de 
800 pontos de coleta espalha-

dos por todo o país. O site traz 
ainda boletins mensais com as 
ações de educação ambiental 
das empresas que participam da 
iniciativa, além de curiosidades 
sobre o uso do óleo de cozinha, 
vídeos educativos e reportagens 
sobre os destinos do óleo usado. 
Os vídeos incluem desde recei-
tas para a fabricação do sabão 
caseiro biodegradável até o uso 
do óleo para fabricação de tintas 
e biodiesel.
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•TRANSPORTES

Entre promessas e paralisações, Governo 
faz novos planos para expansão do metrô

Pelo quarto ano consecuti-
vo, o metrô foi considerado o 
meio de transporte preferido 
dos paulistanos e também 
o melhor serviço público. O 
transporte por trem subter-
râneo, na maioria da malha, 
chega so 55 anos com números 
impressionantes e outros nem 
tanto. A aprovação vem acom-
panhada, ironicamente, em 
uma piora no índice de falhas 
no sistema e planos incertos.

Em setembro de 1974, 
quando iniciou sua operação 
parcial no trecho Jabaquara-
Vila Mariana, o metrô trans-
portava apenas 2 mil pessoas 
por dia e em horário restrito. 
Hoje são mais de 5 milhões 
de passageiros por dia, equi-
valente à quase metade da 
população paulistana.  Mas, 
nesse cenário, o que se pode 
esperar do futuro do sistema, 
que na atualidade já funciona 
parcialmente em sistema de 
concessão, ou seja, gerenciado 
pela iniciativa privada? 

Portas 
Uma novidade importante 

é a implantação de portas de 
segurança nas plataformas. 
Com elas, aumenta a segu-
rança dos usuários e diminui o 
número de intercorrências na 
rede, como pessoas que caem 
nos trilhos.  

Na linha 2, Verde, há até 
operação especial, até o dia 
28 de julho, para instalação 
delas. Os passageiros que 
embarcam e desembarcam 
nas estações Vila Madalena 
e Sumaré precisarão trocar 
de trem na estação Clínicas 
para prosseguir viagem em 
ambos os sentidos. O intervalo 
entre viagens nas estações 

Vila Madalena e Sumaré será 
maior, de 8 minutos. A trans-
ferência de trens é necessária 
pois uma das plataformas da 
estação Vila Madalena fi cará 
interditada

As próximas estações que 
vão receber os equipamentos 
de segurança neste contrato 
são: Tucuruvi e Jabaquara, na 
Linha 1-Azul, com previsão para 
2020; e Corinthians-Itaquera e 
Palmeiras-Barra Funda, na Li-
nha 3-Vermelha, previstas para 
o primeiro semestre de 2021.

Em junho, o Metrô assinou 
outro contrato para a instala-
ção de portas de plataforma 
em outras 36 estações das li-
nhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Verme-
lha. O investimento é de R$ 342 
milhões e o prazo de execução 
de 56 meses. As estações 
Sacomã, Tamanduateí e Vila 
Prudente (Linha 2-Verde); Vila 
Matilde (Linha 3-Vermelha); 
Adolfo Pinheiro (Linha 5-Lilás).; 
e todas da Linha 4-Amarela e 
da Linha 15-Prata já contam 
com o sistema de segurança. 

Também será implantada 
uma plataforma de monitora-
mento remoto do sistema dos 
equipamentos no Centro de 
Controle Operacional (CCO) 
do Metrô, além da disponi-

bilização de simuladores nos 
pátios Jabaquara e Itaquera, 
que servirão como plataforma 
de reparos de manutenção e 
para treinamentos técnicos e 
operacionais.
Novas estações até a Penha

O Governo do Estado tam-
bém anunciou recentemente 
a expansão da Linha 2 - Verde. 
Quando concluída a extensão 
até Penha, a Linha 2-Verde terá 
23 km de extensão, com 22 es-
tações desde a Vila Madalena. 
Passará a ser a linha de metrô 
mais extensa de São Paulo 

As estações a serem cons-
truídas são: Orfanato, Água 
Rasa, Anália Franco, Vila For-
mosa, Guilherme Giorgi, Nova 
Manchester, Aricanduva e 
Penha. Com o novo trecho, 
segundo o governo, será pos-
sível transportar diariamente 
mais 377 mil pessoas na Linha 
2-Verde, que terá conexão di-
reta com as linhas 3-Vermelha, 
11-Coral (CPTM) e 15-Prata. A 
ligação vai facilitar o deslo-
camento dos trabalhadores 
que saem da zona leste com 
destino às regiões da Paulista, 
sul e sudoeste da capital, desa-
fogando as linhas 3-Vermelha 
e 1-Azul.

Mas, nem tudo são fl ores, 

Divulgação/Governo do Estado

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)
31 DE AGOSTO DE 2019

CAMPOS DO JORDÃO - SP
Inclui: Ônibus executivo, lanche, almoço no bairro 

Capivari, visita ao auditório Claudio Santoro, passeio 
de trenzinho até o Morro do Elefante com guia local 

e tempo livre para compras. 
Valor: 239,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 124,00

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

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

•VISITA

Vereador Mourad visita sede do jornal 
e fala sobre momento político

Ele exerceu um mandato 
como vereador na capital 
paulista e hoje não pensa em 
voltar a se candidatar a um 
cargo eletivo. Entretanto, 
integra a Associação dos Ex-
Vereadores de São Paulo e 
continua atento não só à po-
lítica nacional como também 
a toda movimentação inter-
nacional. Mohammed Said 
Mourad esteve em visita à 
sede do jornal São Paulo Zona 
Sul e falou sobre o momento 
do país e do mundo, além de 
visões sobre a situação urbana 
da capital paulista.

Para o ex-vereador, estar 
atento à política é parte de sua 
natureza. Mas ele avalia que 
o momento é complexo, ava-
liando-se os embates em nível 
internacional, e aponta que a 
difi culdade de diálogo pode 
trazer prejuízos à sociedade. 
“Esse quadro de exremismos 
que estamos vivendo no país 
faz parte de um cenário inter-
nacional”, diz.

Embora não tenha atual-
mente nenhuma pretensão 

em voltar a disputar cargos 
políticos, o ex-vereador con-
tinua acompanhando espe-
cialmente as decisões rela-
cionadas à política urbana e 
desenvolvimento da capital. 

Ele foi autor, entre outros 
projetos, daquele que estabe-
leceu regras para que bares e 
assemelhados usem mesas em 
calçadas, desde que mantendo 
espaço livre para a circulação 
de pedestres, como forma 
de estimualr a convivência 
urbana, o lazer e o turismo 
gastronômico na cidade.

O ex-vereador é também 
irmão do ex-deputado esta-
dual Said Mourad. Atualmen-
te, ambos trabalham na SIEL-
BRA Sociedade de Educação 
Líbano-Brasileira. A Instituição 
foi criada com o objetivo de 
oferecer cursos livres e de 
atualização profissional em 
várias áreas  do conhecimen-
to moderno - comunicação, 
gastronomia e tecnologia 
estãoentre os temas focos da 
nova instituição, que tem sede 
no Planalto Paulista. 

já que a Linha 6 - Laranja, que 
deveria ligar a Brasilândia, 
na zona norte, à estação São 
Joaquim está com obras para-
lisadas há mais de dois anos. 
Como o consórcio contratado 
para a obra desistiu dela, há 
um imbróglio judicial a ser re-
solvido antes de uma possível 
retomada.

O Governo também de-
sistiu de levar o metrô até a 
região do ABC e deve construir 
um corredor de ônibus exclusi-
vo para lá. 

“A expansão da Linha 2 
é uma demanda importante 
dos moradores da zona leste 
e a retomada desse projeto 
é resultado de um esforço de 
gestão alinhado ao nosso com-
promisso para melhorar a cada 
dia a prestação de serviço aos 
passageiros”, diz Alexandre 
Baldy.

Para a expansão da Linha 
2, o Metrô dividiu os trabalhos 
em oito lotes e contratou a 
execução em 2014, por meio de 
licitação. Os contratos foram 
temporariamente suspensos, 
por causa das restrições orça-
mentárias e fi nanceiras.

Serão investidos R$ 5,5 
bilhões para a elaboração dos 
projetos, desapropriações e 
execução das obras civis do 
trecho Vila Prudente a Penha. 
Parte deste valor já foi utilizado 
na desapropriação de 96,5% 
dos 226 imóveis necessários 
para a obra. O Metrô ainda 
vai elaborar a licitação para a 
aquisição de 22 novos trens 
para a Linha 2-Verde, sistemas 
de alimentação elétrica, sinali-
zação e controle, telecomuni-
cações, portas de plataforma 
e auxiliares.
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•GASTRONOMIA

Vila Mariana tem nova unidade 
de hamburgueria descolada

Sabe o que é um Smash-
Burger? O termo é usado pra-
quela carne moída em forma-
to bola, que é prensada já na 
grelha absurdamente quente 
e cria uma crosta “queima-
dinha” e fica com o interior 
suculento, no ponto. 

Pois a rede Bullguer é co-
nhecida por ser a primeira 
em smashburger do Brasil 
e acaba de abrir uma bela e 
imponente unidade na Vila 
Mariana, na esquina da Rua 
Loefgreen com Tenente Go-
mes Ribeiro.

A loja tem um astral desco-

lado e moderno, mas ao mes-
mo tempo mantém alguns 
padrões herdados das redes 
de fast food mais conhecidas.

O hambúrguer, entretan-
to, tem uma pegada mais 
artesanal e saborosa, o queijo 
é farto e suculentos também 
são os convidativos preços. 
No CB Day (uma comemo-
ração ao velho e bom chee-
seburger), para se ter uma 
ideia, o hambúrguer com pão, 
carne e queijo sai por apenas 
R$ 10 em todas as lojas da 
rede, o dia todo. O CB Day é 
celebrado sempre na última 

segunda feira de cada mês.
Leia mais sobre os lanches 

Bullguer e a nova loja em 
www.jornalzonasul.com.br. A 
nova unidade fi ca na Rua Loe-
fgreen 1260, atrás da estação 
Santa Cruz do metrô.

R. Luis Góis, 1566 
Tel.: 5072-3266

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas)

Inverno 
quente!

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

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

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

Música ao vivo: 
Consulte a 

programação pelo 
Facebook.com/seugois

♪♫

FAÇA SUA RESERVA
VENHA CONHECER NOSSA CASA!

Cardápio 

especial 

com caldos!
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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)

Terapia Alternativa

Ótica

Av. Jabaquara, 1826 -    Saúde
 

2894-3834 95168-3654
@ot icaka izenka izen@ot icaka izen .com.br

* Especialista em multifocais
* As melhores lentes do mercado
* Mais de 1000 modelos de armações
* Equipamentos de última geração

ÓTICA COM   
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

    

SUPER PROMOÇÃO

LENTES EM DOBRO!

•TERCEIRA IDADE

Casa de Repouso no Jabaquara oferece 
hospedagem provisória ou defi nitiva

Provas de amor vêm em 
diferentes formas e, ao longo 
da vida, vamos percebendo 
essas manifestações. Cuidar 
de alguém muitas vezes está 
além de nossa capacidade 
individual e fi ca cada vez mais 
claro que buscar ajuda é uma 
maneira de amar. E muito. 

É nisso que acredita a 
equipe da Casa de Repouso 
Três Corações, localizada no 
Jabaquara. Composta por 
experientes profi ssionais no 
cuidado com idosos, a equipe 
concretizou o sonho de mon-
tar um espaço acolhedor e ao 
mesmo tempo adequado a to-
das as necessidades especiais 
dos idosos. 

“Cada morador da nossa 
Casa de Repouso tem uma 
necessidade diferente”, diz 
Hilda, técnica em enferma-
gem que, há 20 anos, criou 
a Três Corações. Ela explica 
que idosos que vivem com a 
família muitas vezes passam 
o dia todo sozinhos, porque 
a família trabalha. “Aqui, além 
de companhia para conversas 
e atividades, o morador está 
sempre sob nossa observa-
ção, evitando quedas ou ou-
tros ferimentos, esquecimen-
to de algum medicamento”, 
aponta. “E o familiar também 
pode ficar tranquilo quanto 
à alimentação, hidratação e 
higiene adequadas, em tempo 
integral”, completa.

TER UM

FORTE
É PARA QUEM

EXIGE MAIS!

SISTEMADE ENSINO

ANGLO
AQUI TEM

A formação do indivíduo requer competência técnica e habilidade pedagógica. 

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

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

• Ensino Fundamental I e II 
• Ensino Médio

Rua Coronel Lisboa, 697 - Vila Mariana - Telefone: 5549-8188

www.anglobrasileiro.com.br

Atualmente, Hilda conta 
com o apoio de sua fi lha que 
se formou em Enfermagem e 
tornou-se responsável técnica 
do local, e sua irmã também 
trabalha na residência, ga-
rantindo assim o ambiente 
familiar.

A Casa de Reposou conta 
com profi ssionais especializa-
dos em diversas áreas para 
que esse trabalho realmente 
seja completo: nfermagem 
Permanente; Assistência Mé-
dica. Nutricionista; e Fisiotera-
pia (Opcional).

Nessa época de férias, em 
que muitas vezes o idoso não 
quer ou não pode viajar com 
a família, a Casa também aten-
de para hospedagem em cará-
ter provisório. Quem preferir, 
pode optar pela hospedagem 
defi nitiva. 

“O trabalho profi ssional e 
a experiência para um aten-
dimento integral são funda-
mentais, básicos. Mas aqui 
acreditamos que precisa vir 
acompanhado de muito amor 
e carinho. O olhar humani-
zado é essencial, tanto para 
o paciente quanto para os 
familiares, especialmente no 
período de adaptação”, ob-
serva Hilda. “Mas aqui, nossa 
missão é cuidar de cada pa-
ciente como se fi zesse parte 
da nossa família, acolhendo, 
cuidando, proporcionando 
momentos de alegria e sorri-
sos”, conclui.

RVá conhecer. A Casa de 
Repouso Três Corações fica 
na Rua dos Cambuis, 183 - 
Parque Jabaquara. Telefone: 
5017-8320. Site: www.casa-
derepousotrescoracoes.com
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Uma área de 12 mil metros 
quadrados remanescentes da 
Mata Atlântica no coração da 
Vila Mariana e que abriga um 
patrimônio histórico e cultural 
centenário. Para preservar 
esse tesouro, todo mundo 
precisa contribuir. 

Nesse domingo, 14 de ju-
lho, acontece a eleição do 
Conselho Gestor do Parque 
Modernista, localizado na Rua 
Santa Cruz, 325. A votação vai 
das 10h às 16h.

Para votar, basta ter mais 
de 16 anos e apresentar, no 
momento da eleição, um do-
cumento de identifi cação com 
foto. Não é necessário ter o tí-
tulo de eleitor na cidade de São 
Paulo, morador da Vila Mariana 
ou mesmo ser frequentador 
do parque. 

Por outro lado, é uma for-
ma de conhecer o parque, 
a Casa e demonstrar que é 
necessário preservar esse 
patrimônio, apoiando os can-
didatos ao conselho gestor.

O Parque
A casa sediada no Parque, 

que é tombada como patrimô-
nio histórico por ser a primeira 
construção em estilo Moder-
nista no país, datada de 1927, 
tem problemas estruturais e 
precisa de restauro.

O Parque ainda integra um 

conjunto de espaços culturais 
históricos da capital, subordi-
nados à Secretaria Municipal 
da Cultura: o Museu da Cidade. 
Mas, a Prefeitura vem infor-
mando que em breve o imóvel 
vai voltar a ser administrado 
pelo Governo do Estado.

A área está sob responsa-
bilidade da Prefeitura desde 
março de 2008, ou seja, há 
dez anos. Nesse período, além 
de obras emergenciais, foram 
desenvolvidos projetos de res-
tauro, mas que nunca saíram 
do papel. A intenção também 
era desenvolver uma progra-
mação de atividades culturais 
mais frequente e intensa para 
o espaço.

O projeto de restauração 
foi desenvolvido há sete anos 
e contemplava não apenas a 
recuperação da casa principal, 
mas também das edículas – 
que eram chamada de “Casa 
de Bonecas” pela família War-
chavchik, proprietária única do 
imóvel até sua desapropriação 
e tombamento, em 1984.

Além disso, a proposta 
de recuperação do Parque 
Modernista contemplava 
também a implantação de 
espaços de convivência no 
parque, com acessibilidade 
e criação de um espaço de 
referência para o estudo do 

modernismo em São Paulo.
Histórico
A casa Modernista foi proje-

tada em 1927 e construída em 
1928, já 80 anos. Foi a primeira 
obra arquitetônica do país 
seguindo conceitos modernis-
tas, assinada pelo arquiteto e 
urbanista russo Gregori War-
chavchik. Ele moraria ali com 
sua esposa, a paisagista Mirna 
Klabin, que foi a responsável 
pelo desenho dos jardins que 
hoje compõem o parque.

Na década de 1980, os her-
deiros de Gregori pretendiam 
vender o imóvel e em seu lugar 
seriam construídas torres de 
apartamento. A comunidade 
do entorno se mobilizou e o 
protesto ganhou a imprensa – 
com pioneirismo do jornal São 
Paulo Zona Sul. Uma associa-
ção – Pró Parque Modernista 
foi criada na época e reforçou 
a luta contra a destruição do 
patrimônio. E foi assim que já 
no ano seguinte ao início das 
manifestações populares, em 
1984, o Condephaat conside-
rou o conjunto Casa/Jardins 
como patrimônio histórico.

A partir daí, se desenvolve-
ria um embate judicial entre 
os proprietários do imóvel e 
o Governo do Estado. Só 10 
anos depois o processo seria 
concluído.

Parque Modernista elege 
conselho gestor no domingo, 14

•COMUNIDADE
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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.

Ótimo Imóvel, 2 dormitórios , suíte no 
subsolo, sala e cozinha ampla, área de 

serviço , banheiro, garagem
paraaté dois carros. Terreno 250m2.

valor: 800.000,00

VENDO CASA TÉRREA
VilA GumERCiNDO

Aceito imóvel como parte de pagamento
Até 300.000,00 – Direto com proprietário

FONE e WHAtSAPP : 99465-5866
Juliana G. Machado.

Fazer contato sobre

anulação de casamento 

religioso.

(9.8903-8831)

Ind. alimentícia admite:
PRoMoToRa/dEGUSTadoRa

p/ supermercado 
OF. CLT, ALMOçO E VT. COMP. C/ DOCS. E CV 

á R. PIRES PIMENTEL, 305 - VL. PRuDENTE.

DIA 15/07/19 DAS 8 áS 11hS.

STRESS – FADIGA – DORES – 
CANçASO – ANSIEDADE
DIStrIbUIDOrA DE SUcOS 
OrgâNIcOS LIOFILIZADOS.

ADqUIrA SEU KIt
ENtrEgA Em DOmIcíLIO

ADqUIrA OS mILAgrOSOS 
SUcOS LIOFILIZADOS qUE 
rEDUZ Em 10 mINUtOS:

tEL. 2275-7304   96313-8187
trAbALHE cONOScO.

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!

DOCuMENTAçÃO
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  
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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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL 
Terreno 10 x 30 mts., ótimo local 
da Rua José Marti, excelente 
consevação, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, wc social, living p/ 3 amb., 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
jardim, 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

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$ 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$ 410 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

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

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

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
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

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

APTO
V. BRAS. MACHADO

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

living p/ 2 amb. c/ sacada 
gourmet, coz. Planej., garagem 
p/ 2 carros, área útil de 87 m², 
prédio semi-novo, lazer com-

pleto - REF.: 16.863

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$ 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

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

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

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 720 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, escritório, 
copa / cozinha c/ AE, despen-
sa, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 4 carros 

- REF.: 17.485

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

p/ 2 carros - REF.: 16.578

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 209m², construção 
203m², vago, c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb., 
escritório, lavado, copa e 

cozinha c/ AE, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 4 carros, 
jardim - REF.: 16.866

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

APTO
SAÚDE

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

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

REF.: 16.994

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

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

ótima localização, bom 
também p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

SOBRADO
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

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

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
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
JD. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Excelente oferta, terreno 5 x 25 
m, construção 167m², vago, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living, sl. 
de Jantar, lavabo, coz. c/ AE, 
depend. p/ empreg., garagem 

p/ 2 carros- REF.: 17.179

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 700 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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

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

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

APTO
CH. INGLESA
R$ 820 MIL

4 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 

planej., despensa, garagem 
livre p/ 2 carros, cond. R$ 

717,00 estuda permuta imovel 
menor valor - REF.: 17.536

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$ 870 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz., dep. Emp., 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

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.), lavabo, ampla coz. c/ 
AE, amplo quintal, 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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
terreno 188 m², construção 
100 m², vago, c/ 3 dormitó-
rios, wc social, sala, cozinha, 
lavanderia, dependência p/ 

empregada, imóvel s/ garagem 
- REF.: 16.747

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 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

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 450 MIL

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

do 10 x 22 mts., totalizando 
220m², ótimo para construtores 

ou outras finalidades, estuda 
propostas - REF.: 17.217

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Prédio de 10 anos, ótimo 
acabto, AU = 90 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada gourmet envi-
draçada, coz. planej., lavand. 

c/ AE, garagem p/ 
2 carros - REF.: 16.550

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Vago, terreno 5 x 37 mts., AC = 
140 m², c/ 3 dorm., suíte, living, 
sl. jantar, lavabo, coz. c/ AE, wc 
p/ empreg., amplo qtal, chur-
rasq., gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta apto. na Praia Grande 

c/ 3 dorm. - REF.: 16.889

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
A 600 mts. do Metrô Alto do 
Ipiranga, c/ 3 dormitórios, 1 
suíte c/ AE, wc social, living, 
lavabo, cozinha c/ AE, lavan-

deria, wc p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 17.016

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

SOBRADO
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

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
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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 VILA MARIANA 
115 M²

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

 R$ 605 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.

cr
ec

i-5
4.

08
9

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

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

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/ possi-

bilidade p/ mais uma moradia, 

próx. metrô e comércio local.  

Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

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

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

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

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

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

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

PtO PAUlIStA/ ExcEl. 
cASA tÉRREA 

Terreno de 750 m2, casa com 
3 dormitórios , sala , copa, 
cozinha, lavanderia, 7 vagas 
de garagem. Aceita imóvel casa

ou apto. “URGENTE” Otima 
oportunidade. Ref  09- 2622

APtO - R$ 430 mIl
AO lAdO dO mEtRô 

No Jabaquara com 2 dorms, 
com armários, sala 2 ambien-

tes, cozinha com armários, 
área de serviço e garagem. 

Ótimo para moradia ou renda. 
Ref. 05-3668

APtO - nA cIlA GUARAnI 
R$ 370 mIl 

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

armários e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia. Ref.: 05-3783

cASA tÉRREA cIdAdE 
VARGAS - R$ 830 mIl 
Terreno com 13 de frente e 
480m2, 3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozinha, lavanderia, 
quintal, edícula, piscina e 5 
vagas de gar. Localização 
privilegiada. Ref.: 09-3038

cASA tÉRREA
V. GUARAnI R$ 420 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
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•MODA

Feira da Moda Inverno volta a São Paulo para última edição
As duas edições da Feira 

da Moda Inverno - FEIMI, 
que aconteceram em Maio e 
Junho, contaram com a pre-
sença de em torno de 100 mil 
visitantes que fortaleceram a 
moda e varejo. A expectativa 
é que esse número cresça ain-
da mais com a Última Edição, 
principalmente pela queda de 
temperatura desse final de 
semana. Em contexto, a FEIMI 
tem superado as expectativas 
e reafi rmado que cresceu em 
qualidade e que tem mantido 
seu público fi el. 

O evento é aguardado to-
dos os anos por um público 

fi el, já que é uma oportunidade 
de comprar peças diretamente 
dos fabricantes com descontos 
que chegam a 70% em relação 
às lojas. Os expositores são 
das regiões de Monte Sião, 
Jacutinga, Águas de Lindóia, 
Serra Negra, Ouro Fino, tra-
zendo linhas e tricot, assim 
também, da região Sul do país 
com o couro, a lã e os famosos 
vinhos. O tradicional chocolate 
quente de Campos do Jordão 
e doces e queijos de Minas. 
Para a empresária e organiza-
dora da FEIMI, Sônia Sodré, 
a feira “(..)é muito importan-
te porque, além de oferecer 

produtos de qualidade com 
preços de fábrica, movimenta 
a economia local e oferece 
oportunidades de trabalho”.

A Última Edição acontece-
rá de 05 a 21 de julho no Centro 
de Eventos São Luís, na Aveni-
da Paulista, reunindo cerca de 
80 expositores no maior cen-
tro econômico de São Paulo, 
todos os dias das 12h às 21h. É 
a última chance de comprar o 
que já era barato e que, agora, 
torna-se ainda melhor.

Entre os estandes, pode-
se encontrar uma grande 
variedade de peças, como 
cachecóis, casacos, ponchos, 

camisas, jaquetas, botas, san-
dálias e até pantufas. As peças 
mais básicas custam a partir 
de R$29,90. Também estão 
disponíveis produtos de ma-
teriais como couro, tweed, 
malha e lã, que estão sempre 
em alta nessa época do ano. A 
feira tem também estandes di-
recionados à venda de meias, 
toucas e chapéus, acessórios 
e até alguns itens bem diferen-
tes como aromatizantes, velas 
e sabonetes.

Uma novidade da feira 
neste ano é o atendimento 
de consultores de imagem e 
personal shoppers. Os profi s-

sionais analisam estilo e for-
mato do corpo para oferecer 
ajuda sobre como se vestir de 
acordo com o seu biotipo e 
promover autoconhecimento. 
O serviço deve ser agendado 
previamente pelo site da fei-
ra, tem um custo de R$50,00 
e o valor é integralmente 
revertido ao GRAACC (Grupo 
de Apoio ao Adolescente e à 
Criança com Câncer).

“Nosso objetivo é aumentar 
as conexões e movimentar o 
ecossistema, da categoria de 
consultoras, gerando ainda 
mais negócios entre fabrican-
tes e visitantes. Temos novos 

planos de inovação no digital 
e estamos muito felizes com o 
amadurecimento do projeto”, 
diz a Líder de Marketing e Ino-
vação do evento, Raquel Sodré.   

Serviço: Última Edição- 
Data: 05 a 21 de julho de 2019- 
Local: Centro de Eventos São 
Luís, com entrada na Rua Luís 
Coelho, 323 - Próximo à es-
tação Consolação do Metrô. 
Horário: Todos os dias das 
12h às 21h. Ingresso: Convite 
VIP online, disponibilizado no 
site, GRATUITO. Ou na bilhe-
teria local do evento R$8,00 
– parte da renda é doada para 
o GRAACC


