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TCM - o Tribunal de  Contas 
do Município quer ampliar 
participação da comunidade

Sabia que já existe pizza de 
calabresa vegana e outras 
opções sem carne ou laticínios?
Página 4

Muro da 23 de Maio voltará a ser verde?
O muro já foi o citado 

como maior painel de 
grafite a céu aberto do 
mundo e abrigou obra do 
famoso Eduardo Kobra. 
Mas, foi transformado 
em jardim vertical, for-
mando um imenso jardim 
vertical em 2017, com a 
promessa de manuten-
ção por uma empresa, 
sem custos para a mu-
nicipalidade. A parceria 
terminou e o muro ficou 
por meses abandonado 
e alvo de críticas, com 
as plantas secando. Des-
de junho, entretanto, 
uma nova empresa foi 
contratada para a manu-
tenção e aos poucos a 
vida ressurge.  Página 2

Vila Clementino e 
estações de metrô 
são pontos preferidos 
por ambulantes

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

NOVIDADE! SANDUÍCHES 
GRELHADOS

Fones: Fones: 2276-79012276-7901

GRELHADOSGRELHADOSGRELHADOSGRELHADOS

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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R$ 9,90 (CADA)

GRELHADOSGRELHADOS

CALABRESA
COM VINAGRETE

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ

O projeto original da 
Operação Urbana Água Es-
praiada, aprovado e trans-
formado em lei já há quase 
20 anos, previa a implan-
tação de um gigantesco 

parque linear ao longo do 
Córrego de mesmo nome. 
Mas, o projeto vem sofren-
do alterações ao longo do 
ano e, além disso, faltam 
recursos para implantar 

integralmente a propos-
ta. Ainda assim, essa se-
mana foi inaugurada uma 
nova área de lazer no lu-
gar onde havia uma das 
comunidades.  Página 5

FOTO: Divulgação/SMSubs

Parque na Água Espraiada 
começa a ser implantado

O entorno do complexo 
formado por Hospital São 
Paulo e Unifesp, as proxi-
midades das estações de 
metrô e do Parque Ibira-
puera além das ruas onde 
estão localizadas escolas e 
faculdades da Vila Mariana 
são os pontos mais procu-
rados por ambulantes que 

estão buscando licença 
temporária para trabalhar 
na cidade. O sistema Tô 
Legal completa um mês 
de existência com mais 
de 3 mil solicitações de 
permissão para o comér-
cio nas ruas da cidade e 
quase duas mil autoriza-
ções emitidas.  Página 8

FOTO: Leon Rodrigues/Secom
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Prefeitura intensifi ca manutenção de 
jardim vertical na Av. 23 de Maio

•HISTÓRIA

Desde 2017, o muro ao lon-
go da avenida 23 de Maio, 
que já foi considerado o maior 
painel de grafi te do mundo e 
depois se tornou um imenso 
corredor verde, coleciona po-
lêmicas. 

Criticado pelo ex-prefeito e 
atual governador João Doria, o 
extenso paredão recebeu um 
jardim vertical que deveria ser 
mantido a partir de parcerias 
com a iniciativa privada, livran-
do a Prefeitura dos custos de 
manutenção.

Mas, na prática, a situação 
não foi bem essa. Doria já ad-
mitiu que foi um erro eliminar 
radicalmente os grafi tes sem 
conversar com os grafites. 
Além disso, a empresa res-
ponsável pela manutenção 
abdicou da parceria em 90 
dias e, desde o ano passado, o 
jardim vertical sobre com falta 
de manutenção e muitas das 
plantas haviam morrido. 

A partir de julho, uma nova 
empresa assumiu o serviço, 
dessa vez com custos aos co-
fres públicos. 

Nesse próximo fi m de se-

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)

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!

posta pelos trechos dos Via-
dutos Tutoia, Santa Generosa, 
Jaceguai e São Joaquim, nos 
sentidos bairro e centro, Be-
neficência Portuguesa, no 
sentido bairro, e Pedroso, no 
sentido centro.

São utilizadas, desde o iní-
cio da revitalização, caixas 
de decantação, que ajudam 
a diminuir a quantidade de 
sujeira acumulada no interior 
das caixas d’água. O equipa-
mento previne que haja danos 
e assegura o funcionamento 
adequado do sistema.

“Fizemos alterações no 
projeto original para que o 
Muro Verde tenha maior fun-
cionalidade. Essas caixas, por 
exemplo, auxiliam a manuten-

ção das bombas de irrigação. A 
revitalização também atua no 
replantio de mudas”, afi rma o 
secretário das Subprefeituras, 
Alexandre Modonezi.

A quantidade de equipes 
e mudas para a conservação 
dos trechos difere de acordo 
com a extensão de cada lo-
cal. Para o trecho situado no 
Viaduto Tutoia, região de Vila 
Mariana, uma equipe com 10 
profi ssionais realizou, sábado 
passado (27/07), o plantio de 
3 mil mudas em 800 metros 
quadrados de muro.

Para o sábado (04/08) e 
domingo (03/08), estão pro-
gramados serviços nos trechos 
dos Viadutos Tutoia e Santa 
Generosa, no sentido bairro.

Foto:Divulgação/SMSub

•ESTÉTICA

Inoa: nova coloração 
não usa amônia

Exper imentar, 
ousar, inovar, cobrir 
brancos... A colo-
ração dos cabelos 
é opção de muitas 
mulheres pelos mais 
diversos motivos. 
Essencialmente, um 
visual caprichado e 
que traduz sua per-
sonalidade são os 
motivos principais 
de investir numa boa 
tintura, com bons 
profi ssionais.

Mas, algumas mu-
lheres sofrem com 
alergia ou baixa re-
sistência à amônia, 
ingrediente usado na 
maioria das colorações de longa 
duração e poder de cobertura.

Ou melhor, sofriam. 
Agora existe a Inoa, uma 

nova linha da Loreal que garante 
o mesmo resultado das demais, 
sem uso da amônia. 

São dezenas de tons dessa 
coloração permanente, que 
não só não tem amônia como 
também não tem cheiro para 
uma experiência única de cor. 
“O cabelo é respeitado e o couro 
cabeludo, tratado suavemente”, 
diz a profi ssional Rose Inoki, que 
comanda o Salão Cut & Color, 
próximo à estação Praça da 
Árvore. 

Além de Rose, as hair sty-
lists Michelle Ceródio e Janaina 
garantem que o produto é ideal 
para as clientes mais sensíveis.

“Com a coloração de cabelo 
INOA, a cliente experimenta re-
fl exos naturais, brilho sublime e 
uma cobertura perfeita, sem rea-
ções alérgicas”, explica Michelle. 

Além da ausência de amônia, 

o novo tipo de coloração traz 
resultados positivos por usar 
uma tecnologia a base de óleos. 

A formulação moderna, que  
cobre 100% dos cabelos brancos, 
proporciona cores vivas e du-
radouras. em tonalidades que 
vão desde louros sofisticados 
avermelhos poderosos. 

Tem dúvidas sobre produtos 
e manutenção de cabelos com 
coloração? Converse com as 
profi ssionais e descubra qual o 
melhor produto para aliar um 
visual moderno, bonito e natural 
com a saúde dos cabelos e couro 
cabeludo. 

Agende seu horário. 

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

telefone: 2640-3660.

mana, dias 3 e 4 de agosto, 
haverá manutenção no corre-
dor verde. 

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Subprefeituras, 
serão intensifi cadas as ações 
de limpeza, manutenção e 
plantio de mudas nos 10.185m² 
de área do muro. 

De segunda a sexta, as 
equipes da empresa Era Técni-
ca Engenharia, contratada por 
meio de licitação para realizar 
os serviços mobiliza jardinei-
ros, eletrotécnicos, arquitetos, 
engenheiros e agrônomos 
para cumprir a manutenção do 
sistema de irrigação automa-
tizado, bombas e adubação.

“Na primeira etapa, lim-
pamos o trecho, retirando 
plantas mortas e podando os 
exemplares que estão sadios”, 
explica o engenheiro fl orestal, 
André Canteiro, um dos res-
ponsáveis pela conservação 
do muro.

“O segundo passo é o plan-
tio de mais de 14 espécies de 
mudas mais resistentes às 
condições do ambiente”, pros-
segue Canteiro. Sempre aos 
sábados e domingos, as ações 
geram menor interferência no 
trânsito local.

Nessa etapa, são utilizadas 
escadas e caminhão com ces-
to, que permitem o plantio 
em pontos altos do jardim. 
Entre as mudas, estão moreias 
brancas, iresines, russelias 
brancas e vermelhas, vedelias, 
agapanto azul, samambaias 
americana e amazônica.

As ações percorrem a ex-
tensão do Muro Verde, com-
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•EDUCAÇÃO

Colégio Renovação completa 35 anos com 
palestra que estimula empoderamento dos pais

jam desenvolvendo respostas 
inovadoras para os desafi os 
da Educação moderna. Para 
isso, é necessário recorrer às 
ferramentas disponibilizadas 
pelo Google e garantir solu-
ções criativas e que criem um 
ambiente prazeroso de apren-
dizagem, que desperte a curio-
sidade nos alunos. 

Recentemente, a escola no-
vamente convidou os pais para 
relatar os casos de sucesso no 
uso da tecnologia educacio-
nal. Os professores mostraram 
como as ferramentas Goo-
gle vêm colaborando com o 
aprendizado e benefi ciando o 
dia a dia em sala de aula.

Escola Farol
Outro diferencial do Colé-

gio que comprova a busca por 
sintonia com o que há de mais 

O Colégio Renovação, locali-
zado no Jardim da Saúde, está 
completando 35 anos. Se, por 
um lado, a escola valoriza toda 
sua história e tradição, por 
outro busca sempre estar em 
sintonia com o que há de mais 
moderno em educação, ensino 
e aprendizagem no mundo. 

Essa semana, para celebrar 
a conquista, o Renovação mos-
trou que continua investindo 
não só nessa positiva valoriza-
ção de tradições com projetos 
de futuro como também na 
interação constante entre fa-
mília e escola.

Uma palestra com o reno-
mado psicoterapeuta espe-
cialista em psicologia escolar 
Leo Fraiman foi realizada no 
auditório do Renovação, com 
o tema “Pais empoderados 
educam melhor”. Nada mais 
adequado ao conceito de vi-
são moderna aliada a valores 
essenciais.

Para Fraiman, crianças e 
adolescentes têm sido criados 
de tal forma que não estão 
preparados para enfrentar 
desafi os, difi culdades ou frus-
trações. Por isso, acabam ado-
tando uma postura que gera 
sofrimento emocional e físico. 
“É claro que não há respostas 
prontas, nem pílulas mágicas, 
mas há caminhos para que os 
pais se empoderem de seu 
papel”, diz ele, que é autor de 
mais de 20 livros.

Seja em suas entrevistas em 
programas de rádio e tv,  nas 
suas palestras por todo país, 
ou mesmo no atendimento 
aos pais, Leo Fraiman sempre 
busca falar sobre o futuro da 
educação, das profi ssões, da 

atuação social nesse mundo 
globalizado.

História
Fundado e dirigido pela pro-

fessora Sueli Bravi Conte em 
1984, o Colégio Renovação co-
meçou oferecendo Educação 
Infantil e gradativamente se 
ampliou até o Ensino Médio e 
pré-vestibular. Com o sucesso 
do trabalho realizado, os man-
tenedores lançaram-se para 
outros espaços. 

Em 2002 a cidade de Indaia-
tuba passou a acolher crian-
ças e adolescentes no Colégio 
Renovação Indaiatuba. Atual-
mente, são cinco unidades em 
São Paulo e duas em Indaiatu-
ba.

“A cada ano que passa lan-
çamos no mundo grupos de 
jovens preparados para en-
frentar os novos desafi os da 
vida com a marca RENOVAÇÃO 
para fortalecer seus objeti-
vos”, afi rma a diretora Sueli 
Conte, que é educadora, psi-
copedagoga, doutoranda em 
Neurociência e mantenedora 
do Colégio Renovação.

O Colégio trabalha com sis-
tema Anglo de Ensino e tem 
certifi cações Escolas de Refe-
rência Google For Education, 
Escola Farol do Programa Lí-
der em Mim, da Steven Covey 
Foundation. 

Google for Education
Desde março desse ano, o 

Colégio Renovação é uma das 
únicas 17 escolas do país a ter 
a Certifi cação como “Escola 
de Referência Google for Edu-
cation”. A certifi cação foi cria-
da pela gigante das buscas na 
internet para reconhecer ins-
tituições de ensino que este-

moderno em educação no 
planeta é a certifi cação como 
Escola Farol no programa “O 
Líder em Mim”, da Franklin Co-
vey Internacional Foundation.

O Renovação é uma das úni-
cas escolas que conquistaram 
a certifi cação em todo o Brasi. 
“Nenhuma conquista é atin- 
gida sem que haja propósito, 
envolvimento, cooperação e 
determinação”, declara a dire-
tora Sueli Conte.

Ela, que viaja todos os anos 
para outros países em busca 
de experiências educacionais 
inovadoras, relembra que foi 
em uma dessas jornadas que 
tomou conhecimento do Pro-
grama O Líder em Mim.

“O que mais me chamou 
atenção foi que, nas propos- 
tas apresentadas, identifi quei 

nossa Instituição, priorizando 
a formação baseada em valo-
res fundamentais, levando aos 
nossos alunos a certeza de que 
poderiam atingir seus objeti-
vos”, explica. “Por isso optei 
em inserir o programa dentro 
da estrutura curricular da esco-
la”, conclui.

Fundamentado em teorias 
do desenvolvimento humano 
e com profundo impacto em 
toda escola, “O Líder em Mim” 
é um processo de mudança 

comportamental para alunos 
e educadores. Foi desen- volvi-
do pela Franklin Covey Co., nos 
EUA, baseado no consagrado 
livro “Os 7 Hábitos de Pessoas 
Altamente Efi cazes” e adapta-
do à realidade brasileira para 
uso em escolas de nível básico.

O Colégio Renovação tem 
sua unidade central na Rua 
Bento de Faria, 129 – Jardim da 
Saúde. Informações pelo tele-
fone 5073-5231 ou site: www.
renovacao.com.br.

Sueli Conte, fundadora do Colégio Renovação, recebeu 
Léo Fraiman para uma palestra que celebrou o 
aniversário da escola discutindo o futuro da educação
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•GASTRONOMIA

Pizzarias tradicionais da região 
já investem em opções veganas

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!

Encontrar uma pizza “ve-
getariana” não é tarefa tão 
difícil. Para quem não come 
carnes, evitar atum, calabre-
sa, lombinho, presunto, aliche 
não é tarefa tão complicada. 
Mas, para quem não quer 
nem saber de comer queijos, 
a coisa se complica - é preciso 
solicitar preparo especial do 
prato mais pedido na capital 
paulistana.

Mas, duas grandes pizza-
rias da região já contam com 
opções destinadas aos adep-
tos do veganismo em seu 
cardápio. 

1900 Pizzeria
Uma delas é a tradicional 

1900, que surgiu em uma an-
tigo galpão no bairro - o que 
inspirou seu nome - e hoje 
tem unidades espalhadas por 
toda a capital. 

As duas opções ofereci-
das pela casa são elaboradas 
somente com ingredientes 
vegetais. Eventualmente, a 
rede ainda conta com queijos 
veganos - é preciso perguntar 
pela disponibilidade.

A montagem Vegana mais 
famosa e pedida da casa é 
a Vivere, que leva mozarela 
vegana, tomate cereja, azei-
tonas pretas e manjericão. Os 
preços variam entre 55,20 (ta-
manho individual) e R$ 86,70 
no tamanho grande).

A Verdi leva também mo-
zarella vegana, palmito e alca-
parras. Valores entre R$ 52,60 
e  R$ 83,60

A casa ainda sugere aos 
adeptos do veganismo para 
que solicitem a substituição 
dos queijos tradicionais pela 
mozarela vegana em outras 

pizzas que levam somente 
laticínios e vegetais para criar 
muito mais opções, como 
Amalfi tana (rúcula e tomate 
seco), Carciofi ni (alcachofra), 
ou Speciale ( com tomate 
fatiado, manjericão, rúcula e 
pimenta biquinho.

Outra boa pedida pode 
ser a Liguria. Inspirada no 
clima de Gênova, na Ligúria, 
região ao norte da Itália, esta 
nova receita da 1900, livre de 
lactose, leva mozzarella de 
ovelha, tomate cereja e pesto 
alla genovese. A mozarela de 
ovelha pode ser substituída 
pela vegana. 

A mozzarella vegana é 
feita de água, óleo de coco, 
amido, sal marinho, extrato 
de oliva e não contém glúten.

A clientela pode optar pela  
massa tradicional ou integral.

A matriz da 1900 fica na 
Rua Estado de Israel, 240 - Vila 
Clementino. Telefone:  5575-
1900. Site: 1900.com.br. 

Família Presto
Outra pizzaria da região 

que investe em opções para 

o público vegano é a Família 
Presto, na Aclimação. Ali, tem 
uma página inteira do cardá-
pio dedicada às receitas sem 
nada de origem animal, nem 
carnes, nem laticínios.

São 10 opções super cria-
tivas, como a Rubi - Rubi Ve-
gana: brócolis, tomate seco, 
cream cheese ou cream Gour-
met de Inhame Germinou 
Veganfood . Os preços vão 
de R$ 44 (individual) a R$ 67 
(grande).

A Calabria Veggie tem 
cream gourmet de inhame 
Germinou com Calabresa Ve-
gabom e cebolas. De R$ 42 
a R$ 63. 

A Pérola Negra Vegana 
mistura o mesmo cream gour-
met de inhame Germinou com 
alho poró e Alho Negro, que é 
um dos ingredientes mais fa-
mosos e conhecidos da casa, 
por ter sido pioneira em seu 
uso na pizza. De R$ 66 a R$ 79.

A Família Presto fica na 
Rua Esmeralda, 39 - Aclima-
ção. Telefone: 3207-1094. Site: 
familiapresto.com.br.

Vivere da 1900 leva mozarela vegana
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Conclusão da Operação Urbana 
ainda está longe de acontecer

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

Prefeitura atua para abrigar pessoas em situação 
de rua na Vila Mariana durante noites frias

A Lei que criou a Operação 
Urbana Consorciada Água Es-
praida foi aprovada nos últimos 
dias de 2001 - já se vão quase 
duas décadas e muitos dos pro-
jetos de reurbanização previs-
tos ali nunca saíram do papel. 

A construção de habitações 
populares caminha lentamente, 
com menos de 20% do total 
previsto já pronto ou em obras. 
Não há previsões para que o tú-
nel viário que ligaria a Avenida 
Jornalista Roberto Marinho à 
Imigrantes tenha obras inicia-
das. Mas a Prefeitura garante 
que a Operação não está total-
mente paralisada, com obras 
viárias locais. 

O Parque Linear que seria 
construído ali e se tornaria um 
dos maiores da cidade ainda 
é um projeto, um sonho, até 
porque depende da remoção 
das comunidades existentes ao 
longo da via e de investimentos 
estimados em 185 milhões de 
reais.  Mas, no último fim de 
semana, foi entregue uma Área 
de Lazer centro da Operação 
Urbana, que representou in-

vestimentos de R$ 26 milhões.
Iniciadas em março de 2018, 

as obras foram gerenciadas 
pela São Paulo Obras (SPO-
bras) e  integram o conjunto 
de intervenções que fazem 
parte da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada, na 
área delimitada pelas avenidas 
Túlio Teodoro de Campos, Dr. 
Lino de Moraes Leme, Roberto 
Marinho e Pedro Bueno.

A nova área fi ca onde antes 

havia uma das comunidades 
Rocinha Paulistana  e por al-
gumas residências. Agora, dá 
lugar à uma área de lazer de 44 
mil m² que conta com ciclovia 
e pista de caminhada  (ambas 
com 980 metros de extensão), 
duas quadras de vôlei de areia, 
dois campos de futebol e três 
pisos multiuso de concreto, A 
área também foi contemplada 
com três áreas para prática de 
atividades livres, modernização 

da iluminação pública e execu-
ção de trecho de 200 metros de 
adutora da Sabesp.

De acordo com a Prefeitura, 
no local houve o plantio de 279 
mudas nativas.

A  área será adequada para 
prática de esportes, assim 
como para atividades de lazer 
e cultura. Importantes para o 
meio ambiente, esses espaços 
são capazes de conectar áreas 
verdes, auxiliar no controle de 
enchentes, proteger e recupe-
rar o ecossistema.

O lugar ganhou vários gra-
fi tes e uma homenagem ao ra-
pper Sabotage, escolhido como 
representante do diálogo entre 
a comunidade e a arte urbana 
pelos artistas apoiadores do 
projeto.

“É importante proporcio-
nar qualidade de vida para a 
população com espaços mais 
verdes, que possam ser utili-
zados pela comunidade. Aqui 
as pessoas podem aproveitar 
o fim de semana e se divertir 
com a família”, disse o prefeito 
Bruno Covas. 

•SOCIEDADE

Sr. Mario
alegrando o piquenique na Cora.

AQUI
NO SEU
BAIRRO

Um lugar para morar. Um presente para viver.

CORARESIDENCIAL.COM.BR

CORA CAMPO BELO
R. DEMÓSTENES, 748

SÃO PAULO/SP

11 2500.0800

AGENDE SUA VISITA

A conclusão das Operação 
Urbana Consorciada Água Es-
praiada (OUCAE) parece estar 
longe de acontecer. No entan-
to, algumas obras viárias e ou-
tras intervenções continuam 
em andamento, ainda que em 
ritmo menor.

A área de abrangência 
da OUCAE engloba parte da 
Marginal Pinheiros, avenidas 
Chucri Zaidan e Jornalista Ro-
berto Marinho, assim como 
as imediações ao longo do 
córrego Jabaquara. Foi criada 
com o objetivo de revitalizar as 
regiões em seu perímetro por 
meio de melhorias urbanas, 
sociais e ambientais.

No âmbito da OUCAE,  a 
atual gestão inaugurou a pista 
de skate do Parque do Chuvis-
co em maio. 

Em janeiro de 2018, o pro-
longamento da Avenida Dr. 

Chucri Zaidan e em março do 
mesmo ano, o viaduto da Ave-
nida Lino de Moraes Leme, as-
sim como a ligação viária entre 
as avenidas Roberto Marinho 
e Pedro Bueno e 254 moradias 
populares. 

A primeira fase do Parque 
do Chuvisco foi inaugurada em 
abril de 2017.  

Na área habitacional, a 
SPObras está gerenciando  
a construção de outras 663 
unidades habitacionais de in-
teresse social na região. 

Para remoção de todas 
as comunidades, entretanto, 
estima-se que seja necessário 
abrigar um total de 4 mil fa-
mílias.

Projeto original do Parque Linear Água Espraiada prevê 600 mil m2 de área verde

Leon Rodrigues/Secom
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•SAÚDE

O Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo quer 
se aproximar da população 
paulistana. O TCM ocupa um 
edifício ao mesmo tempo 
muito e nada conhecido, espe-
cialmente para quem mora ou 
circula pela Vila Mariana, Vila 
Clementino e Moema.

O prédio imponente e que 
ocupa uma ampla área ao 
lado do corredor 23 de Maio 
e próximo às AACD desperta 
a curiosidade de muitos: é 
um prédio quadrado, de três 
andares, projetado em 1971 
dentro do conceito arquite-
tônico conhecido como “bru-
talismo”.

Mas, embora visualmente 
seja bem conhecido, poucos 
já tiveram acesso ao prédio 
ou mesmo sabem o que acon-
tecem ali. E vale destacar 
que ali são tomadas decisões 
importantes da cidade, como 
o acompanhamento de proje-
tos e trabalhos da Prefeitura 
paulistana, questionamento 
de gastos e prioridades, impe-

dimento de obras etc.
Também são poucos os 

cidadãos que vivem na cidade 
e sabem que ali funciona uma  
“Escola de Contas” que ofere-
ce cursos de gestão e políticas 
públicas abertos ao público.

Para mudar essa realidade 
e reduzir o distanciamento, 
o TCM criou o projeto  Cida-
dania em Contas.  O primeiro 
encontro será nesta segunda-
feira, dia 5, às 19h, na Escola 
Superior de Gestão e Contas 
Públicas.

A proposta é especialmen-
te atrativa para quem mora na 
área da Subprefeitura da Vila 
Mariana. 

Mas vale lembrar que o 
Núcleo de Cidadania também 
está planejando estender 
atividades para todas as Sub-
prefeituras da cidade.  

O Núcleo de Cidadania é 
ligado ao Gabinete da Presi-
dência e vai funcionar como 
braço de relacionamento e 
diálogo permanente com a 
sociedade civil.

Escola de Contas
Em funcionamento desde 

1996, a Escola de Contas do 
Tribunal de Contas do Muni-
cípio de São Paulo (TCMSP) 
tornou-se referência na for-
mação de servidores do pró-
prio Tribunal e da Administra-
ção Municipal. Após se fi rmar 
como polo de qualifi cação e 
capacitação de profi ssionais 
da gestão pública, a Escola 
ampliou seu atendimento e 
abriu suas portas para a so-
ciedade.

 Atualmente, oferece um 
variado leque de palestras, 
seminários, debates e eventos 
culturais, além de cursos de 
extensão e pós-graduação 
latu sensu em nível de espe-
cialização.

A Escola de Contas fi ca na 
Avenida Professor Ascendino 
Reis,1130 - Vila Clementino. 
Telefone: 5080-1387. Outras 
informações sobre os cursos 
e agenda também pelo site: 
www.escoladecontas.tcm.
sp.gov.br

•COMUNIDADE

A Semana Mundial da 
Amamentação, nesse início 
de agosto, reúne diversas 
atividades e eventos para 
conscientizar sobre a impor-
tância do leite materno para 
os primeiros meses de vida de 

um ser humano. 
Entre elas, está a divulga-

ção e busca por fortalecimen-
to do Banco de Leite Humano 
(ou Banco de Leite Materno). 
São Paulo é o Estado com a 
maior concentração de Ban-

cos de Leite Humano, com 
cerca de 60 unidades.

E para quem mora na Zona 
Sul de São Paulo há vários en-
dereços - especialmente para 
quem pode doar, ou seja, mu-
lheres que estão amamentan-

do e contam com sobra para 
ajudar a salvar outras vidas. 

 Houve um aumento de 
29,2% no volume de leite hu-
mano coletado, saltando de 
40,8 mil litros em 2008 para 
52,8 mil litros em 2018, mas  
as doações tendem a diminuir 
no inverno.

“Qualquer quantidade 
ajuda. Existem bebês que 
mamam apenas 1ml em cada 
mamada. Por isso, muitas 
vezes 1 litro de leite huma-
no pasteurizado é capaz de 
alimentar 10 recém nascidos 
prematuros por dia”, explica 
a coordenadora do Banco de 
Leite Humano do Hospital Ma-
ternidade Leonor Mendes de 
Barros, Andrea Spinola.

A doação de leite não ape-
nas auxilia no atendimento 
de recém-nascidos, principal-
mente para os internados em 
unidades neonatais, onde em 
muitos casos as mães estão 
impossibilitadas de amamen-
tar, mas também pode ser 
vantajosa para as mulheres, 
uma vez que evita o acúmulo 
de leite nas mamas e possíveis 
complicações.

“O leite estagnado, pa-
rado nas mamas, pode levar 

a intercorrências extrema-
mente dolorosas que podem 
ocasionar o desmame, como 
ingurgitamento mamário, 
ducto bloqueado, mastite e 
abscesso mamário”, explica 
a especialista.

Como doar
Tornar-se doadora é muito 

simples. Se a mulher é saudá-
vel, está amamentando seu 
bebê e sobra leite nas mamas, 
ao invés de desprezar o exce-
dente, pode contribuir com 
as mães que não têm leite 
sufi ciente.

Para doar, basta seguir as 
normas higiênico sanitárias 
para coleta de leite humano, 
coletar em recipiente de vidro 
esterilizado, armazenar em 
congelador por até 15 dias, 
ligar para o banco de leite 
humano mais próximo de sua 
residência. Alguns deles inclu-
sivem fazem coleta domiciliar.

Postos de coleta
Veja alguns dos endere-

ços na região. A lista com-
pleta pode ser consultada 
no site http://www.redeblh.
fiocruz.br. 

▶ Banco de Leite Humano 
do Hospital São Paulo –HU/ 
UNIFESP

Rua Dr. Diogo de Faria , 395 
Vila Clementino. Telefone:  11-
5539-0155

Horario Funcionamento:  
DOM - SEGUNDA - TERÇA 
- QUARTA - QUINTA - SEXTA - 
SÁB; Manhã: de 08h às 11h55; 
Tarde: de 12h às 16h.

Coleta Domiciliar:  Sim
Hora Marcada:  Sim
▶ Posto de Coleta de Leite 

Humano Chella e Moise Safra
Rua Napoleão de Barros, 

754 Vila Clementino
Telefone:  11-5576-4107
Horario Funcionamento: 
DOM - SEGUNDA - TERÇA 

- QUARTA - QUINTA - SEXTA 
- SÁB; Manhã: de 08h às 11:h; 
Tarde:  de 12h às 18h

▶ Banco de Leite Humano 
do Hospital do Servidor Públi-
co Estadual

Rua Pedro de Toledo, 1.800 
Vila Clementino. Telefone:  11-
4573-8172

Horario Funcionamento:  
SEGUNDA - TERÇA - QUARTA 
- QUINTA - SEXTA - Manhã: 
de 07h às 11h. Tarde: de 13h 
às 19h.

Coleta Domiciliar: 
Sim
Hora Marcada: 
Sim

Tribunal de Contas quer estabelecer diálogo constante 
com a sociedade civil e promove encontro dia 5/8
Prédio famoso da Vila Mariana é também considerado “pouco acessível”. TCM agora quer mostrar à comunidade que portas estão abertas

Vila Mariana tem vários bancos de leite humano
As doações vêm aumentando nos últimos anos e são essenciais aos bebês, mas caem no inverno. Saiba onde doar e como armazenar o leite materno
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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

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

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

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. 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

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
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

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 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

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 COM.
FECHADO - SACOMÃ

R$ 395 MIL
Sobrado em condomínio fe-

chado localizado na Rua Souza 
Coutinho, c/ 2 dormitórios c/ 
AE, wc social, living, cozinha 

planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro - REF.: 17.484

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 NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização da Av. 
Bq. da Saúde, ótimo acabto., 
c/ 2 suítes, living, lavabo, co-
zinha, quintal c/ área gourmet, 
garagem p/ 1 carro, ótimo p/ 

fins residenciais ou comerciais 
- REF.: 17.473

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
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

APTO
KLABIN

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

valor - REF.: 15.746

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

carro - REF.: 17.186

SOBRADO
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
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
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/ emp., amplo quintal, chur-
rasq., gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta apto. na Praia Grande 

c/ 3 dorm. - REF.: 16.889

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

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
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

APTO
SAÚDE

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

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

REF.: 16.994

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

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

carro - REF.: 16.239

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 constru-
tores ou outras finalidades, 

estuda propostas - 
REF.: 17.217

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 465 MIL

Ótima oferta, reformado, constr. 
174m², c/ 2 dorm., suíte, closet, 
escritório, wc social, living p/ 
2 amb., sl. jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, depósito, amplo quintal 
c/ churrasq., ampla gar. p/ 1 

carro - REF.: 17.236

SOBRADO
V. MORAES
R$ 480 MIL

Seminovo, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living, 

lavabo, coz. c/ AE, lavanderia, 
quintal c/ churrasq., gar. p/ 2 

carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 17.035 

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
V. STO. ESTÉFANO

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

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

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

- REF.: 16.114

SOBRADO COND. FECHADO
JD. DA SAÚDE

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

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

carros - REF.: 16.075

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., construção 
148 m², reformado, bom acab-
to., c/ 3 dorm., suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empregada, garagem p/ 

2 carros - REF.: 16.996

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$ 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., la-
vabo, coz., dep. Empreg., quintal 
c/ jardim, gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta apto. c/ 2 ou 3 dorm., 

1 ou 2 vagas, no S. Judas 
e imediações - REF. 17.156

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 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

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE

1.170 MIL
Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churrasq . e 
forno á lenha, piscina, saúde, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

Impecável, estilo colonial, ter-
reno 180 m², AC =  250m², c/ 
3 dorm., suíte, escritório, wc 

social, living, sl. jantar, sala TV 
ou um 4º dorm., lavabo, coz. 

c/ AE, quintal c/ churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.591

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo local da Rua Diogo Frei-
re, 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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“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 VIlA 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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S.PAULO ZONA SUL

OrAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça 
de JESUS. Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que 
algum daqueles que recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. 
Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa intersseção perante 
Deus, para que conceda viver e morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja 
concedida a graça especial de (esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave 
Maria, em honra ao Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  L.M.

SIMPATIA
No lugar mais alto que sua 
cabeça, acender 3 velas 

brancas em um prato com 
água e açúcar para os  

3 anjos protetores.
Fazer um pedido e em  

3 dias alcançará a graça.
Publicar no 3º dia e observe 
o que acontecerá no 4º dia.  

A.K.L.
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Ambulantes se cadastram para atuar ao lado 
do Hospital São Paulo e estações de metrô

Em apenas um mês, mais de 
três mil pessoas se cadastraram 
para atuar como vendedores 
ambulantes temporários na 
capital. Duas mil já conquista-
ram a autorização da Prefeitu-
ra para trabalhar nos pontos 
desejados. O novo programa 
permite que os interessados se 
cadastrem online e indiquem os 
endereços de interesse. É pos-
sível, inclusive, determinar dias 
e horários em que os serviços 
serão prestados. 

“Pipoqueiros, por exem-
plo, não eram legalizados na 
cidade porque dificilmente 
querem fi car em ponto fi xo. O 
interesse é estar na porta de 
escolas, igrejas ou outros locais 
de movimentação em dias e 
horários específi cos”, explica o 
secretário das Subprefeituras, 
Alexandre Modonezi.

Na região de Vila Mariana, 
Saúde e Jabaquara, os pontos 
mais atrativos são o entorno 
do complexo Unifesp/Hospital 
São Paulo, o Parque do Ibira-
puera e as regiões próximas às 
estações de metrô. Também 
há procura por legalização nas 
áreas próximas a faculdades 
e escolas, sobretudo na Vila 
Mariana. 

“Mas fi camos surpresos em 
perceber que mesmo em bair-
ros mais distantes do centro 
expandido houve solicitações 
de regularização”, relatou Mo-
donezi, em entrevista coletiva 
a veículos regionais e rádios 
comunitárias (foto). 

O secretário ainda apontou 
que a organização do sistema 
online, a defi nição de critérios 
online e a necessidade de le-
galização traz segurança tanto 

é todo informatizado. Mais de 
100 mil pessoas já visitaram o 
site do programa no primeiro 
mês de funcionamento.

Além disso, há aumento na 
demanda por licença e treina-
mento pela Vigilância Sanitária, 
para os ambulantes que preten-
dem trabalhar com comida.

E, em breve, já estarão sen-
do ativadas novas fases do pro-
grama, buscando profi ssionali-
zar os ambulantes, em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Trabalho e Empreendedorismo, 
com registro de MEI (Micro Em-
preendedor Individual), oferta 
de cursos e parcerias com Se-
brae e outras instituições.

Leia em nosso site mais 
informações sobre consulta e 
registro no sistema do Tô Legal: 
www.jornalzonasul.com.br

a quem vendo quanto a quem 
compra, na cidade. 

Mais do que isso: a Prefei-
tura agora partirá para a fi sca-
lização do comércio ambulante 
em vias públicas. “Estamos 
ampliando o número de equipes 
de apreensão, que eram apenas 
40. Outras 100 passarão a atuar 
nos próximos dias”, garantiu, 
destacando que a região da Vila 
Mariana é uma das que deve re-
ceber maior número de equipes.

 Modonezi explica que o 
famoso “rapa” agora vai não 
apenas recolher mercadorias 
vendidas irregularmente ou em 
áreas proibidas pela legislação, 
mas também fiscalizar a lim-
peza no local de trabalho dos 
ambulantes. “Quando fazem 
o cadastro, os interessados 
se comprometem em manter 
a conservação do ponto onde 
atuam”, diz.

Modonezi, que já foi sub-
prefeito de Vila Mariana há 
mais de dez anos, avalia que o 
novo programa - que ganhou 
o nome de “Tô Legal” - está 
em sintonia não só com o atual 

quadro econômico do país, 
com alto desemprego e que 
joga muitas pessoas em situ-
ação de informalidade, mas 
com uma realidade com a qual 
a cidade convive há décadas. 
“Quando fui subprefeito e saía-
mos em blitze de apreensão no 
entorno do Ibirapuera, eu acha-
va aquilo tudo muito triste. Não 
é legal voltar pra casa depois de 
um trabalho desses”, relembra.

Agora, celebra, um pipo-
queiro já foi autorizado a tra-
balhar nas proximidades do 
parque. “Correr atrás dessas 
pessoas por 40 anos não fun-
cionou. Estamos tentando pen-
sar diferente”, constatou.

O secretário das Subprefei-
turas ainda relata que está sen-
do feito um trabalho conjunto 
entre várias pastas da atual 
gestão, para garantir o sucesso 
do programa. Há, por exemplo, 
uma sobrecarga da Prodam - 
Companhia de Processamento 
de Dados do Município - para 
permitir a criação de senhas 
web para todos os interessa-
dos e agilizar o processo, que 


