
09 de agosto de 2019 - ano 60 - no 2.935telefone: 5072-2020 - Whatsapp 9 8216-2837 www.jornalzonasul.com.br

Página 5

Atletas que vão disputar 
ParaPanAmericano estarão 
no Jabaquara dias 10 e 11

Sushi Bar e Grill na
Vila Mariana investe em
nova área pet friendly
Página 4

Capital enfrenta surto de sarampo
Entre 2016 e 2018 o 

Brasil recebeu o certifi-
cado de livre do saram-
po. , depois de muitos 
anos com índices baixos 
e muito trabalho para 
erradicar a doença. Mas, 
a baixa adesão provocada 
por notícias falsas (fake 
news) e a redução da ca-
pacidade de proteção em 
jovens que tomaram a 
vacina há mais de 15 anos 
fizeram com que a doen-
ça voltasse com força 
total. O número de casos 
cresceu mais de 60% só na 
última semana e o Estado 
todo sofre com os núme-
ros, os maiores do país. 
Paraná também começa a 
registrar casos   Página 6

Notícias falsas, boatos 
e sensacionalismo sempre 
existiram, inclusive no jorna-
lismo. Mas, ultimamente, es-

sas informações mentirosas 
têm se espalhado com rapi-
dez e causado danos à socie-
dade. Jornais de bairro que 

sempre trabalharam para 
estimular a prática de cida-
dania e incentivar o acom-
panhamento dos trabalhos 

dos órgãos púbicos vão se 
unir para que o bom jornalis-
mo comunitário seja valori-
zado e fortalecido.  Página 5

Foto: Diego Bachiega

Jornais de bairro se unem contra fake news

08 A 17 DE AGOSTO
AVENIDA PAULISTA
CENTRO DE EVENTOS SÃO LUÍS
ENTRADA PELA RUA LUÍS COELHO, 323- METRÔ CONSOLAÇÃO

T O D O S  O S  D I A S  D A S  1 2 H  À S  2 1 H

GRANDE LIQUIDAÇÃO
DA MAIOR FEIRA DA MODA OUTONO/INVERNO

EDIÇÃO EXTRA

R e a l i z a ç ã o :

1 1  5 5 7 1 • 6 6 6 8

A p o i o :P a r t e  d a  r e n d a  d a
b i l h e t e r i a  e m  p r o l  d o

Os melhores fabricantes da moda outono/inverno em um único lugar!

fe i radamodainverno.com.br  |  @feiradamodainverno |  #FEIMI

SOMENTE neste sábado das 8h30 às 17h

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

ÓTICA
Mara Rocha
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M E I O A M B I E N T E

DESPERDÍCIO

Qual o signifi cado de “logística reversa”? 

Sobras de feiras livres serão doadas para entidades assistenciais

Desde o dia 29 de julho, a  a 
conta da humanidade está em 
débito com a Terra. Esse foi o 
Dia da Sobrecarga da Terra, 
que indica que, este ano, já 
foi consumido pelos habitan-
tes do planeta o conjunto dos 
recursos que a natureza pode 
produzir em um ano. E, pelo 
restante do ano, a população 
mundial vai consumir além da 
capacidade de renovação anual. 

A informação é do Global 
Footprint Network (GFN), 
uma organização de pesquisa 
que mede a chamada Pegada 
Ecológica das atividades hu-
manas no mundo. O cálculo 
mede a área terrestre e mari-
nha necessária para produzir 
todos os recursos consumidos 
por uma população ao ponto 
em que o planeta ainda consi-
ga se regenerar.

A instituição indica que o  
processo de degradação do 
planeta é resultado do atual 
padrão de consumo, que exi-
ge uma quantidade maior de 
recursos que a natureza con-
segue oferecer.

De acordo com os cálculos 
da organização, se a humani-
dade mantiver o ritmo atual de 
consumo teremos consumido 
1,7 planeta Terra, até o � nal de 
2019. A GFN disse ainda que 
neste ano, o limite bateu um 
recorde: nunca havia acontecido 
tão cedo desde que o planeta en-
trou em dé� cit ecológico no iní-
cio dos anos 1970: há 20 anos, a 
data caiu em 29 de setembro; e 
dez anos atrás, em 18 de agosto.

Como reverter a 
situação?

A responsabilidade pela 
extração de recursos naturais, 
uso de diferentes fontes de 

energia e, ainda, geração de 
resíduos para descarte é da 
população? Ou das empresas? 
Ou é o poder público e suas 
instituições que devem � sca-
lizar e limitar esse processo?

Na verdade, quando se tra-
ta de consumo, produção e 
descarte, a responsabilidade 
a responsabilidade deveria e 
deve ser compartilhada por 
todos os atores sociais. 

A população deve praticar 
consumo consciente, inclusive 
fazendo escolhas e impondo 
limites, os órgãos públicos 
devem estabelecer leis e � sca-
lizar  tanto cidadãos quanto 
empresas, além de cuidar da 
limpeza e descarte � nal de re-
síduos com serviços de coleta 
e reciclagem. Mas, também 
as empresas precisam seguir 
limites na extração de bens na-
turais e têm responsabilidade 
pela quantidade de resíduos 
gerada.

Assim, por exemplo, se atu-
almente as embalagens de 
refrigerantes são descartá-
veis e até a água mineral vem 
embalada em garrafas pet, o 
consumidor é impelido a levar 
para casa esse item plástico de 
uso único. 

Sua tarefa é evitar o consu-
mo e, caso inevitável, encami-
nhar as garrafas à reciclagem. 
Isso vale para todos os mate-
riais que podem passar por 
esse processo e voltar ao ciclo 
de consumo, como papéis lim-
pos, plásticos, vidros e metais. 

Responsabilidade 
compartilhada

Na cidade de São Paulo, a 
Prefeitura tem feito um esfor-
ço para oferecer coleta seletiva 
porta a porta em toda a cida-

de. Alguns bairros chegam a 
receber o caminhão especial 
duas vezes por semana, facili-
tando que o consumidor cum-
pra essa sua responsabilidade. 

Nas zonas sul e leste da 
cidade, a coleta seletiva, assim 
como a domiciliar tradicional, 
é realizada pela concessionária 
EcoUrbis Ambiental. Para sa-
ber quando o serviço é presta-
do em sua rua, acesse: https://
www.ecourbis.com.br/coleta/
index.html.

A ortodontista Diana Guer-
reiro e o marido, também 
cirurgião dentista, Paulo Arge-
miro, sempre se preocuparam 
com a questão da geração 
excessiva de resíduos. 

Por trabalharem com saú-
de, entendem que a indústria 
investiu muito em embalagens 
descartáveis nas últimas déca-
das para garantir a higiene dos 
produtos - sejam eles alimen-
tícios ou de higiene e beleza. 
Mas avaliam que as empresas, 
agora, têm que pensar em 
alternativas para diminuir 
a geração de resíduos e am-
pliar a reciclagem dos artigos 
descartáveis que colocam no 
mercado. 

Consumidor 
consciente

“Seja em nossa casa ou 
quando estamos viajando, 
sempre separamos todos os 
plásticos, metais, papéis lim-
pos e vidros que consumi-
mos no cotidiano doméstico 
para encaminhar à reciclagem. 
Mas decidimos ir além e � car 
atentos às empresas que dão 
preferência a embalagens já 
recicladas, que não abusam 
desses recursos ou até que 
dispõem de programas de 

Combater o desperdício de 
alimentos é um grande desa� o 
para o país. Por isso, a Prefei-
tura acaba de criar o Programa 
Municipal de Combate ao Des-
perdício e à Perda de Alimentos. 
Promovido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, o programa prevê a 
coleta de alimentos em feiras li-
vres e mercados municipais, que 
estão em boas condições de con-
sumo, mas que seriam descarta-
dos por não possuir valor co-
mercial e doa para mais de 300 
entidades assistenciais cadas-
tradas junto ao Programa Ban-
co de Alimentos da Prefeitura.

“A meta é que, até o � m do 
ano, a gente leve esse programa 
a, pelo menos, cem feiras da ci-
dade. Isso vai permitir uma aju-
da muito maior à população em 
situação de vulnerabilidade da 
cidade”, a� rmou Bruno Covas 
sobre o programa, que funciona 
como projeto piloto desde outu-

bro de 2018. “Implantamos em 
sete feiras e dois mercados este 
programa, que já permitiu que 
a fossem doadas mais de 110 
toneladas de alimentos às enti-
dades cadastradas”, completou 
o prefeito.

Com o decreto, o programa, 
que é desenvolvido atualmente 
em dois mercados municipais 
e sete feiras livres, ganha força e 
poderá ser expandido para toda 
a cidade. Atualmente, 39 bene-
� ciários do Programa Operação 
Trabalho (POT) são respon-
sáveis pela coleta, transporte e 
triagem dos alimentos doados 
por feirantes e permissionários. 
Além da bolsa-auxílio no valor 
de R$ 1.047,90 por 6 horas de 
trabalho de segunda a sexta-
-feira, os participantes recebem 
quali� cação pro� ssional para 
a manipulação de alimentos e 
normas da vigilância sanitária, 
ação que os capacita para atuar 
no setor alimentício, especial-

mente em restaurantes, merca-
dos e feiras. Durante o evento 
foi anunciado que o número de 
vagas do POT poderá chegar a 
200 para atender a expansão do 
programa em outras feiras na 
Capital. A equipe da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Trabalho fará agora uma 
análise das feiras que poderão 
fazer parte até o � nal do ano.

“Com a expansão do pro-
grama para todas as regiões, a 
ideia é ampliar o alcance fazen-
do com que as entidades assis-
tenciais busquem os alimentos 
diretamente nas feiras, o que irá 
melhorar a logística de trans-
porte do alimento”, explica a co-
ordenadora de Segurança Ali-
mentar e Nutricional da pasta, 
Celia Alas.

Para incentivar os permis-
sionários e feirantes a aderirem 
à campanha, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Trabalho criou o selo do 

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.

Combate ao Desperdício, que é 
distribuído àqueles que partici-
pam da ação. Assim, eles podem 
mostrar aos seus clientes que 
são comerciantes socialmente 
responsáveis. O Programa aten-
de o Plano Municipal de Segu-
rança Alimentar (Plamsan).

Gestão de resíduos
Além dos alimentos doados, 

a Prefeitura promove a coleta e 
descarte adequado de resíduos 
sólidos. A medida é vigente des-
de outubro de 2018, quando a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, junta-
mente com a Amlurb – Auto-
ridade Municipal em Limpeza 
Urbana � rmaram a parceria do 
programa Mercado Sustentável, 

a qual recolhe resíduos do Mer-
cado Kinjo Yamato e direciona 
para o pátio de compostagem da 
Sé, administrado pela Amlurb, 
onde restos de alimentos são 
transformados em adubo de 
qualidade. Em média mais de 
uma tonelada de resíduos é re-
colhida todos os dias no merca-
do Kinjo Yamato.

logística reversa”, diz Diana.
Na logística reversa, indús-

tria e comércio � cam respon-
sáveis por garantir o descarte 
adequado dos produtos. O sis-
tema está previsto na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
que entrou em vigor em 2010 
e prevê também a priorização 
do reaproveitamento do mate-
rial em vez de seu descarte em 
aterros.  Embora a lei já tenha 
nove anos, não é cumprida na 
maior parte das cidades bra-
sileiras e a população precisa 
pressionar o poder público 
para mudar essa realidade.

Ou seja, a indústria tem a 
responsabilidade comparti-
lhada com o consumidor e o 
poder público de garantir que, 
usando o exemplo anterior, 
a garrafa pet seja reciclada e 
volte ao mercado em vez de ir 
parar em aterros.

O custo do descarte in-
correto não é só ambiental. 
Estimativas indicam que o 
Brasil perde cerca de R$ 3 
bilhões por ano ao não rea-
proveitar os resíduos sólidos 
gerados e ainda gasta cerca 

de R$ 6 bilhões por ano com 
a descontaminação das áreas 
de destinação inadequada, 
nas quais esses resíduos são 
irregularmente depositados.

Logística Reversa 
no Estado

“A maioria das indústrias têm 
serviço de atendimento ao con-
sumidor e, ultimamente, tenho 
buscado muito esses canais”, 
conta a dentista Diana Guerreiro. 
“Quando tenho um aparelho ce-
lular que não serve mais e quero 
saber qual o descarte correto, ligo 
para o fabricante”.

A moradora do Jabaquara tem 
ido além. “Agora, procuro o serviço 
também para reclamar de embala-
gens não retornáveis ou recicláveis, 
para sugerir mudanças no produto, 
sempre pensando na questão da 
geração de resíduos”, diz.

Efetivamente, no � nal do ano 
passado, começaram a valer em 
São Paulo  as regras que punem 
empresas instaladas no estado e 
que não tenham apresentado um 
plano de destinação dos resíduos 
resultantes dos seus produtos, a 

chamada logística reversa. Entre 
as penalidades, está o bloqueio 
da licença ambiental. Além de 
fazer parte do Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), 
regulamentado no estado em 
2015, a medida foi tomada por 
resolução da diretoria da Com-
panhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb).

A Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (Abrelpe) 
aponta que há um potencial de 
recuperação em torno de 20% 
dos resíduos secos, o que signi� ca 
cerca de 500 mil toneladas no 
Brasil. Em São Paulo, esse rea-
proveitamento representa cerca 
de 30% desse volume. 

A decisão da Cetesb inclui 
diversos setores, como o de lu-
brificantes de carros, baterias 
automotivas, pilhas e baterias 
portáteis, lâmpadas � uorescentes, 
pneus, agrotóxicos, tintas imobili-
árias, óleos comestíveis, produtos 
alimentícios, bebidas, produtos 
de higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos, produtos de limpeza, 
produtos eletroeletrônicos de uso 
doméstico e medicamentos.

PAULO E DIANA ACREDITAM QUE A 
RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS DEVE SER COMPARTILHADA: 
CIDADÃO, PODER PÚBLICO E EMPRESAS
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Vá de vacina
contra o sarampo.

Crianças de 
6 a 11 meses   
e jovens de 

15 a 29 anos.

É até 16 de agosto.

Procure a UBS
mais próxima prefeitura.sp.gov.br

•CULTURA

Sesc Vila Mariana homenageia duas 
escritoras negras, duas “Carolinas”

Duas histórias diferen-
tes  que se  cruzam.  Duas 
“Carolinas”que têm grande 
importância na literatura de re-
sistência e marcaram a força da 
mulher negra por meio de seus 
relatos. Nos dias 17 e 18, sábado 
e domingo, às 15h, o Sesc Vila 
Mariana promove “Um Museu 
entre Carolinas”. 

O evento contextualiza e 
homenageia as obras de Caro-
lina Maria de Jesus e Carolina 
Noémia de Sousa, duas escrito-
ras que retrataram a resistência 
e a luta na época. A intervenção 
lítero-músical feita pelos músi-
cos e educadores Mariana Per, 
Paulo Rafael, Tita Reis e Renato 
Gama no dia 17 de agosto é uma 
preparação para a visita ao 
Museu Afro Brasil, localizado 
no Parque do Ibirapuera. 

O museu foi escolhido por 
homenageá-las – a biblioteca 
abriga um acervo especializado 
em escravidão, tráfi co de escra-
vos, abolição da escravatura, da 
América Latina, Caribe e Estados 
Unidos, leva o nome de Carolina 
Maria de Jesus (foto abaixo, à 
esquerda). No mesmo espaço, 
os poemas de Carolina Noémia 
de Sousa (abaixo, à direita) 
estão expostos próximo aos 
resquícios de um navio negreiro.

O primeiro dia conta com 
uma intervenção lítero-musical, 
já no segundo o público é convi-
dado a fazer a visita ao Museu 

Afro Brasil. A programação 
gratuita não é sequencial e faz 
parte do projeto “Do 13 ao 20 – 
(Re) Existência do Povo Negro” 
do Sesc São Paulo, que oferece 
atrações que abordam as lutas, 
conquistas, manifestações e 
as realidades do povo negro, 
interrelacionando as datas de 
13 de Maio (Abolição) e 20 de 
Novembro (Dia da Consciência 
Negra, que marca a luta de 
Zumbi dos Palmares).

As escritoras
Carolina Maria de Jesus foi 

uma das primeiras escritoras 
negras do Brasil, conhecida 
por seu livro Quarto de Des-
pejo: Diário de uma Favelada, 
obra publicada nos anos 1960 
e traduzida em 13 idiomas, reú-
ne cerca de 20 de seus diários 
retratando o cotidiano de uma 
comunidade em São Paulo, 
além de contar o que passou 
nos anos em que morou no 
local com seus três fi lhos.

Carolina Noémia de Sousa, 
mais conhecida como Noémia 
de Sousa foi uma jornalista, po-
eta e militante moçambicana, 
considerada como “a mãe dos 
poetas moçambicanos”. Seu 
único livro Sangue Negro (2001) 
reúne dezenas de poemas que 
falam sobre a independência 
de seu país natal e da repressão 
sobre a mulher.

Os educadores
Mariana Per é educadora do 

Museu Afro, musicista, intérpre-
te, compositora e contadora de 
histórias. É co-criadora do Pro-
jeto “Terça Afro” e do sarau “É 
Coisa Nossa” realizado no Bar 
Lapeju, foi produtora geral do 
FENAPO (Festival Nacional de 
Arte e Poesia) em 2012 e 2013. 
Participa dos coletivos Morabe-
za Nação, 3Áfricas, Coletivo Cul-
tural Rabo de Kalango e Sá Me-
nina. Paulo Rafael é educador, 
historiador, escritor. Pesquisa 
o Museu Afro e escreveu um 
texto sobre a instituição, a ser 
publicado ainda esse ano. Tita 
Reis é músico, historiador, pes-
quisador e compositor. Renato 
Gama é músico, musicoterapeu-
ta, educador e compositor.

Serviço:
Um Museu entre Carolinas 

– Intervenção lítero-musical. 
Com Mariana Per, Paulo Rafa-
el, Tita Reis e Renato Gama. 
Dia 17 de agosto, sábado, 15h. 
Local: Praça de Eventos. Não 
recomendado para menores 
de 12 anos. Grátis. Um Museu 
entre Carolinas – Visita ao Mu-
seu Afro Brasil. Com Mariana 
Per, Paulo Rafael, Tita Reis e 
Renato Gama. Dia 18 de agosto, 
sábado. Local: Externo – Museu 
Afro Brasil: Av. Pedro Álvares 
Cabral, s/n - Pq. Do Ibirapuera, 
Portão 10. Não recomendado 
para menores de 12 anos. Grátis 
– Inscrições na Central de Aten-
dimento do Sesc Vila Mariana. 

O Sesc Vila Mariana fi ca na 
Rua Pelotas, 141. Informações: 
5080-3000 ou site: sescsp.org.br
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•GASTRONOMIA

Bar na Vila Mariana abre espaço para clientes com pets
Em países europeus 

já é bastante comum e 
agora a capital paulis-
ta começa a ganhar vá-
rios espaços que abrem 
suas portas para clientes 
acompanhados de seus 
pets. Na Vila Mariana, 
um dos bairros que mais 
concentra cães domés-
ticos, mais uma opção 
está surgindo para quem 
quer ou precisa levar seu pet 
na hora de curtir um bar e 
restaurante.

Dessa vez é o The Garden, 
um espaço gastronômico em 
meio à natureza, que está 
criando uma a área Pet Frien-
dly, em local estratégico, no 

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

NOVIDADE!
SANDUÍCHES 
GRELHADOS

Fones: 
* 2275-

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

aos sábados, o público conta 
com música ao vivo: MPB, 
Pop Rock e Pop Music. O bar 
dispõe também de diversas 
TVs e telão que transmitem 
jogos de futebol e eventos 
esportivos diariamente. 

Neste período de inverno, 

há um cardápio especial da es-
tação, com opções de drinks e 
pratos. São fondues, caldos, 
sobremesas e drinks especiais 
para esquentar os dias mais 
gelados. 

O cardápio, em síntese, 
aponta para um mix de bar, 

espetinhos e restaurante ja-
ponês e trabalha com coman-
das individuais. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
site www.thegarden.com.br.

Fica na Avenida Engenhei-
ro Luís Gomes Cardim Sangi-
rardi, 20. Telefone: 5082-2520.

primeiro deck, próxima da 
entrada, facilitando o acesso 
dos visitantes. Inaugurado em 
2010, o bar conta com mais de 
mil metros quadrados, com 
decks posicionados acima do 
nível da rua, além do ambien-
te rodeado de árvores e um 

belo lago de carpas. 
 “Para melhor como-

didade dos nossos clien-
tes com pets, investimos 
em uma reforma, o piso 
de madeira foi retirado e 
substituído por porcelana-
to para facilitar a limpeza, 
que é feita por profi ssio-
nais exclusivos. Retiramos 
metade das mesas, então 
há muito espaço para os 

Pets”, destaca Airton Pedro 
de Oliveira.

O The Garden se tornou 
ponto de referência para 
aqueles que curtem um cho-
pp ou uma cervejinha gelada 
com os amigos depois do 
expediente. Às sextas-feiras e 

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
Ambiente 

Pet Friendly: 
traga seu animalzinho

(mesas externas) R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

Dia dos Pais

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

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

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H

Música ao vivo: 
Consulte a 

programação pelo 
Facebook.com/seugois

♪♫

E mais:E mais:E mais:E mais:

Venha 

celebrar 

com a gente!
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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

Jornais de bairro se unem para combater fake news
•COMUNICAÇÃO

•ESPORTES

Atletas que vão disputar ParaPan estarão no Jabaquara dias 10 e 11

Diretoria eleita para o mandato 2019/21 se reuniu pela primeira vez em agosto. 
Da esquerda para a direita: Mauro Tadeu, Thiago Oliveira, Wagner Farias, 

Eugênio Cantero, Ana Coluccio, Wagner D’Angelo e Rafael Rodrigues

Notícias falsas, boatos, 
sensacionalismo sempre exis-
tiram, inclusive no jornalismo. 
Mas, com a rapidez da inter-
net e interações promovidas 
pelas redes sociais e aplicati-
vos como o WhatsApp, esse 
tipo de comunicação ganhou 
uma força perigosa. Afi nal, as 
pessoas tendem a se envol-
ver rapidamente pelo caráter 
fortemente emocional dessas 
“notícias” que acabam por se 
espalhar rapidamente e cau-
sar danos ao trabalho sério, à 
evolução social. 

Mas, o que tem a ver o jor-
nalismo comunitário e regio-
nalizado em uma megalópole 
como São Paulo com isso? 
Para a nova diretoria da Asso-
ciação dos Jornais e Revistas 
de Bairro de São Paulo, tudo. 

“O jornalismo regional 
sempre estimulou o cidadão 
a atuar, acompanhar dados 
e ações dos órgãos públicos 
em seu bairro, participar de 
ações para melhorar a cidade, 

contribuir para definição de 
prioridades de forma locali-
zada. O que hoje é um dos 
pilares em sustentabilidade 
sempre foi prática dos jornais 
de bairro”, diz Wagner Farias, 
que assumiu a presidência da 
Ajorb em julho. 

No início de agosto, os 
diretores fi zeram a primeira 
reunião da gestão para de-
finir projetos dos próximos 
dois anos. “Em minha ges-

tão, conseguimos com muito 
trabalho reorganizar a parte 
burocrática da Ajorb e res-
gatar a entidade que estava 
com atividades suspensas 
há vários anos”, relembrou 
Eugênio Cantero, que deixou 
a presidência depois de dois 
mandatos e agora assume a 
diretoria social.

“Nosso objetivo será tra-
balhar por toda a categoria, 
benefi ciando inclusive jornais 

não associados”, garante Ra-
fael Rodrigues, vice-presiden-
te de relacionamento. “Claro 
que queremos ampliar a ade-
são das mais sérias empresas 
de comunicação regionalizada 
paulistana. Mas sabemos que 
isso só acontecerá com bons 
resultados para todos”. 

O vice-presidente admi-
nistrativo, Wagner D’Angelo, 
completa que o fortalecimen-
to da Ajorb virá por meio do 
bom trabalho desenvolvido 
pelos jornais em toda a ci-
dade. “Queremos ampliar a 
credibilidade dos jornais de 
bairro junto à sociedade como 
um todo: leitores, órgãos pú-
blicos, empresários e comer-
ciantes, especialmente os de 
bairro. E isso só acontecerá 
se adotarmos critérios claros 
e rígidos para reunir veículos 
que apostam em um tripé 
básico para os dias de hoje: 
periodicidade comprovada, 
editorial regional e presença 
digital”, diz. 

Associação dos Jornais e Revistas de Bairro se 
reuniu essa semana para discutir planos futuros

Na primeira reunião da 
gestão, várias metas foram 
estabelecidas para garantir 
também o fortalecimento 
comercial e empresarial dos 
associados à Ajorb. “Investir 
em credibilidade e maior visi-
bilidade social vão trazer be-
nefícios aos associados. Esta-
mos com vários projetos para 
buscar mais apoio comercial 
e financeiro aos jornais de 
bairro, que têm importância 
inclusive histórica na cidade”, 
aponta o vice-presidente de 
comercialização Mauro Ta-
deu. Reforçando que esses 
projetos poderão beneficiar 
não apenas os associados mas 
todo veículo regional sério da 
cidade, ele acrescenta que o 
momento pede um jornalismo 
que incentive a prática local 
de cidadania pelos leitores e 
apoio dos órgãos públicos e 
empresas. “O jornal de bairro 
muitas vezes é o único canal 

viável de divulgação para pe-
quenos e médios comercian-
tes, que também estão se 
sentindo despreparados para 
atuar em ambiente digital, 
repleto de novas possibilida-
des”, diz Mauro.

“Os jornais de bairro pode-
rão contribuir inclusive com a 
produção de conteúdo para 
o comércio local. O pequeno 
empresário precisa de orien-
tação para divulgar seus dife-
renciais, construir sua marca 

junto ao seu consumidor e, 
em geral, não tem as ferra-
mentas adquadas para isso”, 
diz Ana Coluccio, que assumiu 
a secretaria da Ajorb. “Preten-
demos ajudar os jornais de 
bairro de toda a cidade, com 
treinamentos e aprimoramen-
to do trabalho já realizado, 
para que possam desenvolver 
esses projetos e garantir a 
sobrevivência de pequenas 
empresas. Vale lembrar que 
mais de 60% dos empregos no 

país são gerados por peque-
nas empresas”, conclui. 

Claro que o fortalecimento 
dos jornais de bairro em pla-
taformas digitais, como sites 
e redes sociais, também foi 
pauta do primeiro encontro. 
“Engana-se quem acha que a 
internet pode matar o jorna-
lismo de bairro. Na verdade, 
o ambiente digital até facilita 
a interação das empresas com 
seus leitores e já estamos 
oferecendo conteúdo exclu-
sivo e gratuito, na rede, que 
está atraindo a atenção para 
nós. A publicidade em nossos 
sites já é uma realidade”, diz 
Thiago Oliveira, que agora 
integra a Ajorb como vice-
-diretor social. 

Em breve, será agendada 
uma reunião aberta a todos 
os jornais de bairro interessa-
dos, sejam eles associados ou 
não, para apresentar as metas 
da gestão. 

A segunda etapa nacional 
do Circuito Brasil Loterias Cai-
xa de Atletismo será realizada 
no próximo fi m de semana, 10 
e 11 de agosto, no Centro de 
Treinamento Paralímpico, em 
São Paulo. Estarão em ação, 
na pista e no campo de atle-
tismo, 51 dos 60 convocados 
da modalidade para os Jogos 
Parapan-Americanos de Lima 
2019. O evento que antecede 
a competição continental 
conta com 280 inscritos de 20 
estados mais o Distrito Fede-
ral. O Parapan ocorrerá de 23 
de agosto a 1º de setembro na 
capital peruana.

Entre os convocados que 
participarão da segunda fase 
nacional do Circuito estão: o 
paraibano Petrúcio Ferreira 
(classe T47), o paranaense 
Vinícius Rodrigues (T63) e os 
paulistas André Rocha (F53), 
Daniel Martins (T20), Elizabe-
th Gomes (F52) e Lorena Spo-
ladore (T11). A partir do dia 23 
de agosto em Lima, no Peru, 
337 atletas brasileiros dispu-
tarão as láureas continentais.

 Missão Brasileira
O Brasil vai levar ao Para-

Pan sua maior missão, com 
512 integrantes, sendo 337 
atletas, entre os quais atletas-
-guias, calheiros, goleiros e 
pilotos, que não possuem 
deficiência, de 23 estados e 
do Distrito Federal. O evento 

contará com cerca de 1.890 
atletas, de 33 países, com 
disputa em 17 modalidades.

Nesta edição do Parapan, 
três modalidades estrearão 
no programa da competi-
ção: parabadminton, para-
taekwondo e tiro esportivo. 
Para os jogadores de badmin-
ton o mês de agosto reser-
va mais um grande evento, 
o Campeonato Mundial da 
modalidade em Basel, na Su-
íça, entre os dias 20 e 25. A 
Seleção Brasileira embarcará 
diretamente da Europa para 
o Peru, onde as disputas do 
esporte estão programadas 
para começarem no dia 29.

 A equipe nacional de para-
tletas tem treinado no Centro 
Paralímpico Brasileiro, que 
fi ca no Jabaquara

O Brasil busca repetir o 
feito das três últimas edições 
dos Jogos continentais. Des-
de 2007, os atletas brasileiros 
não conhecem outro resulta-
do que não seja a liderança do 
quadro geral de medalhas. Foi 
assim no Rio 2007, em Guada-
lajara 2011 e em Toronto 2015. 
Neste último, conquistamos 
257 medalhas, das quais, 109 
de ouro, 74 de prata e 74 de 
bronze.

 “A nossa meta no atletis-
mo é superar o número de 
medalhas conquistadas em 
Toronto 2015. Todos os nos-

sos atletas convocados têm 
chance de medalhar. Nestes 
últimos dias de preparação, 
nós fazemos os ajustes fi nos, 
trabalhando no aprimoramen-
to e não na resistência, como 
era antes. Uma estratégia 
é simular uma competição 
nos treinos para os atletas 
já entrarem no ritmo”, disse 
Amaury Veríssimo, técnico-
-chefe de atletismo do CPB.

As 17 modalidades em dis-
puta são atletismo, basquete 
em cadeira de rodas, bocha, 
ciclismo, futebol de 5, futebol 
de 7, goalball, halterofi lismo, 
judô, natação, rúgbi em ca-
deira de rodas, parabadmin-
ton, parataekwondo, tênis 
de mesa, tênis em cadeira de 
rodas, tiro esportivo e vôlei 
sentado. 

O Parapan dará vaga dire-
ta para os Jogos Paralímpicos 
de Tóquio 2020 em quatro 
modalidades: basquete em 
cadeira de rodas (os três 
primeiros colocados no mas-
culino e campeão e vice no 
feminino), rúgbi em cadeira 
de rodas (campeão), tênis 
em cadeira de rodas (uma 
vaga no feminino e uma no 
masculino) e vôlei senta-
do (os quatro primeiros do 
feminino e do masculino). 
As equipes de futebol de 5, 
goalball (feminino e mascu-
lino) e o atirador Alexandre 

Galgani já estão classifi cados.
Serviço
Data: 10 e 11 de agosto
Local: Centro de Treina-

mento Paralímpico Brasileiro, 
em São Paulo - Rodovia dos 
Imigrantes, km 11,5 (ao lado 
do São Paulo Expo, próximo 
à estação Jabaquara).

Programação* 
Circuito Brasil Loterias Cai-

xa de Atletismo
Sábado (10/7) - 8h às 12h e 

14h às 18h 
Domingo (11/7) - 8h às 12h
*Programação sujeita a 

alterações

O paraibano Petrúcio Ferreira (classe T47) é um 
dos destaques da delegação brasileira que vai à LIma, 

Peru, disputar os Jogos ParaPanamericanos

Divulgação/CPB

Fotos: Mauro Tadeu/Grupo Leste de Comunicação
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Capital enfrenta surto de sarampo
•SAÚDE

Postos de vacinação volan-
tes contra o sarampo  já foram 
montados em linhas de trem 
e metrô da capital, terminais 
de ônibus, universidades, em-
presas, e agora a Prefeitura 
vai também atuar em escolas 
e creches diretamente. Além 
disso, todas as Unidades Bási-
cas de Saúde continuam com 
doses da vacina gratuitas e a 
qualquer momento para qual-
quer interessado.

Mesmo com toda essa atu-
ação, que já representou qua-
se 800 mil doses aplicadas, o 
número de casos da doença 
infecciosa não para de crescer 
na cidade e em todo o Estado 
de São Paulo. Em uma sema-
na, o número de notifi cações 
aumentou em mais de 60% e 
já são quase mil casos registra-
dos na capital!

O primeiro caso autóctene 
da capital foi registrado na 
Vila Mariana e o bairro, as-
sim como a vizinha região de 
Moema, continua sendo dos 
que mais contabiliza pessoas 
infectadas. Estima-se que uma 
pessoa com sarampo pode 
transmitir para outras 18! Na 
semana passada, houve tam-
bém registro de um caso na 
Avenida Paulista, o que fez a 
Prefeitura criar bloqueios e 
propor vacina em vários pré-
dios comerciais da via mais 
famosa da capital. 

Mas, o que tem provocado 
esse surto? Um dos principais 
motivos é a queda da adesão 
a vacinas por conta de notícias 
falsas - as chamadas fake news 
- que circulam pela internet e 

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)

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!

setembro, então é melhor se 
prevenir e buscar a vacinação 
antes. 

Vale ressaltar que não só 
as pessoas que não possuem 
registro da vacina na carteira 
de vacinação devem ser imuni-
zadas. Recomenda-se pessoas 
com idades entre 15 e 29 anos 
(grupo de risco) tomem duas 
doses da vacina tríplice viral 
(sarampo, caxumba e rubéo-
la), com intervalo de 30 dias, 
mesmo que já tenham tomado 
quando crianças. Dos 30 aos 
49 anos, a vacina é aplicada 
em uma dose. 

Metas
Desde agosto de 2018, o 

Município tem batido a meta 
de cobertura vacinal entre 
crianças de 1 a 4 anos (che-
gando a 96% no ano passado), 
e em 2019, a cobertura vacinal 
da primeira dose do Sarampo 
em crianças de um ano ultra-
passou o total da população 
estimada residente na capital. 
Já a segunda dose, que ante-
riormente estava em 44%, na 
gestão atual, subiu para 79%.

“Mudou-se a lógica vacinal: 
estamos levando as vacinas 

até as pessoas. Campanhas, 
dias D, postos volantes em me-
trôs, CPTM e disseminação de 
informações, que ganharam 
a mídia. Houve um esforço 
conjunto de todas as equipes, 
das vigilâncias, integração, 
numa soma de esforços para 
vacinar a população”, afi rma 
a coordenadora da Vigilância 
em Saúde, Solange Maria de 
Saboia e Silva.

Além dessas estratégias de 
vacinação do público alvo em 
locais de grande circulação, 
a Saúde também realiza blo-
queios (vacinação em público 
exposto ao vírus) a partir de 
todos os casos suspeitos de 
sarampo, na residência, local 
de trabalho e estudo do pa-
ciente para conter o avanço 
da doença. 

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da SMS e COVISA, 
atingiu o número de 758.987 
doses aplicadas desde o início 
da campanha, em 10 de junho, 
atingindo uma cobertura de 
23,5% entre o público jovem 
(15 a 29 anos) e 15% entre as 
crianças de 6 meses a 1 ano de 
idade incomple

Foto:Divulgação

•ELEIÇÕES

apontam inexistentes perigos 
nas vacinas. 

Além disso, mutações ge-
néticas do vírus e queda na 
imunidade do público alvo, 
além de distância temporal 
da aplicação da vacina, no 
período da infância, explicam 
o aumento dos casos. É por 
isso que jovens de 15 a 29 
anos formam o público alvo da 
campanha, mas todos podem 
tomar nova dose.

Nova fase
A Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS) de São Paulo 
agora vai ampliar a cobertura 
vacinal com a vacinação em 
creches, escolas e universida-
des. A ação continua focada 
no público-alvo, composto por 
crianças de seis meses a 1 ano 
de idade incompletos além 
dos jovens de 15 a 29 anos, 
e está sendo organizada de 
acordo com a demanda e o ca-
lendário das equipes de saúde. 
O balanço da vacinação nas 
instituições de ensino será di-
vulgado no fi m da campanha, 
previsto para 16 de agosto.

Além de disponível em to-
das as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do município de 
segunda a sexta-feira, a vacina 
também pode ser aplicada aos 
sábados e feriados nas AMA/
UBS integradas. 

 No próximo sábado (10), 
a vacina também estará dis-
ponível na edição do Muti-
rão dos Bairros, que levará 
serviços para a região do Ipi-
ranga. Na Vila Mariana e no 
Jabaquara, o mutirão está 
previsto apenas para o mês de 

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

TRE promove plantão de 
biometria nesse sábado, 10

O eleitor que quiser apro-
veitar o plantão deste sábado 
(10) para fazer a biometria 
ainda encontra vaga para 
agendamento no site do Tri-
bunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP). Os cartó-
rios e postos de atendimento 
estarão abertos das 8h às 
13h em todo o Estado, salvo 
nos 107 municípios em que o 
cadastramento biométrico já 
foi concluído.

O procedimento, que en-
volve a coleta das impressões 
digitais, fotografia e assina-
tura digitalizada, é simples 
e rápido: dura cerca de 15 
minutos. Para maior conforto 
do eleitor, ainda é possível ser 
atendido com hora marcada: 
até o início da tarde desta 
quinta-feira (08), o sistema de 
agendamento da Justiça Elei-
toral dispunha de 9,1 mil va-
gas, das 26,6 mil disponíveis.

Ao acessar o sistema, o 
cidadão informa o endere-
ço residencial e o CEP e é 
direcionado à unidade de 
atendimento que abrange o 

seu domicílio. Então, pode 
verificar se há horários em 
aberto aquele local durante 
o plantão.

A ação tem o objetivo de 
facilitar o comparecimento de 
quem ainda não realizou a bio-
metria, especialmente o cida-
dão que trabalha ou estuda no 
horário regular de expediente 
dos cartórios eleitorais (de se-
gunda a sexta-feira, das 12h às 
18h). Este será o quinto plan-
tão de sábado realizado pelo 
TRE-SP em 2019, sendo que 
o último, em 13 de julho, re-
gistrou 44.281 atendimentos.

Mesmo nos municípios 
em que o procedimento ain-
da é facultativo, como é o 
caso da capital paulista, o 
Tribunal recomenda que o 
eleitor se adiante e já com-
pareça ao cartório ou posto

Para ser atendido, o cida-
dão deve levar: documento 
ofi cial de identifi cação; com-
provante de residência recen-
te (com menos de três meses 
de emissão); e título eleitoral, 
se tiver.

Jovens de 15 a 29 anos já imunizados na infância devem tomar nova dose
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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

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

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 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
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

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 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

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
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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

carro - REF.: 17.186

APTO
V. FIRMIANO PINTO

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

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 17.181

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/ em-
preg., garagem p/ 1 carro, 

terreno 4 x 21,50 mts.,  cons-
trução 100 m² - REF.: 15.771

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
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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

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

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

carros- REF.: 17.062

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., 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

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 730 MIL
Terreno 5 x 30 mts., AC = 195 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 
living, sl. jantar, lavabo, coz. 

c/ AE, desp., dep. p/ empreg., 
qtal c/ churr., gar.p/ 2 carros, 

estuda permuta c/ apto. 2 
dorm., 1 vaga - REF.: 17.029

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
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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Terreno plano c/ 10 x 25 mts., 
const. 160m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, wc social, amplo living 

p/ 2 amb., coz. c/ AE, amplo 
qto. p/ empreg c/ wc, quintal, 

jardim, gar. p/ 2 carros - 
REF.: 15.114

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

terreno 188m², constr. 153 m² 
- REF.: 16.236

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. 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 liv. (50m²), lavado, 

coz. c/ AE, sl. Festa, home 
theater, churr., canil, gar. p/ 2 

carros - REF.: 17.199

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.650 MIL

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

p/ 3 carros - REF.: 15.555
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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$ 338 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

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

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$ 750 mIl
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

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 PROx. 
mEtRô AltO dO 

IPIRAnGA - R$ 800 mIl
Funciona Pet Shop no local, 

ótimo para renda, com 2 
dormitórios, sala , cozinha, 

banheiros,vaga de  garagem. 
Ref 08-3794

cASA tÉRREA
R$ 730 mIl VIlA GUARAnI

Terreno (8x31), 3 dormitórios, 
sala ampla, lavabo, copa 
cozinha, quintal, entrada 
lateral e duas vagas de 

garagem. Òtimo para renda. 
REF.: 08-3978

APtO  mEtRô 
cOncEIçãO  R$ 470 mIl 
Belo apto, prox ao Metrô, 2 
dormitórios com armários, suíte, 
sala ampla com sacada, cozi-
nha com arms e garagem livre. 
Próximo ao comércio, excelen-
te localização!.  REF:08-3799.

OPORtUnIdAdE cASA 
tÉRREA – cIdAdE 

VARGAS R$ 690 mIl 
Terreno com 13 de frente e 480 
m2,  3 DORMS, SALA, coz, 

lavand, qtal, edícula , piscina 
e 5 vagas de gar. Localização 
privilegiada.  REF.: 06-3038

ExcElEntE tERREnO dE 
300m2 R$ 650 mIl

Casa térrea com 2 dorms, 
sala, coz, lavan, quarto de 

emp.  e 2 vagas de gar. Ótimo 
imóvel muito bem localizado, 

10m x 30m, oportunidade para 
investimento. REF.: 06-3793

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
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S.PAULO ZONA SUL
PREcisa-sE ... 

aPosENTada(s)
10 – PARA CONTATO PORTA A PORTA

( ASSUNTO AGRADÁVEL )
10 – PARA TRABALHO EM CASA VIA TELEFONE 

HORÁRIOS FLEXÍVEIS - CONTATO ...

foNE: 11-95328-6495

iMÓVEisiMÓVEis

Edital
assembleia de constituição do associação de Novas 
Tecnologias e assistência às Pessoas com deficiências 

REsPiRaRE
Ao dia 16 de agosto de 2019, às 20:00 horas, no endereço Rua 

Hamilton, n0 53 - A, Sala 01, bairro Guarapiranga, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04912 - 110, será realizada a 

assembleia de constiuição da Associação denominada do Associação 
de Novas Tecnologias e Assistência às Pessoas com Deficiência, tendo 

como nome fantasia - INTITUTO RESPIRARE com seguinte pauta:
-Modelo de estatuto;

-Definir grupo gestor inicial;
-Demais assuntos;

São Paulo (SP), 09 de agosto de 2019
Thomas Gherm Batista Dure

Comissão Organizadora
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•TURISMO E LAZER

Agência promove passeio de um dia a Campos do Jordão
O outono chegou e está no 

ar aquela inspiração serrana, 
as belas paisagens marcada 
pelo verde das matas... Seja 
qual for a temperatura, essa 
época do ano se destaca pela 
atração por roteiros cheios de 
charme. Sem dúvidas, o mais 
conhecido destino paulista no 
gênero é a cidade de Campos 
do Jordão, na Serra da Manti-
queira. Uma dica para quem 
quer aproveitar as delícias da 
cidade mas não quer gastar 
com hospedagem é curtir 
passeios de um dia.

Na zona sul da capital, a 

agência Vivências Tur é espe-
cializada nesse tipo de pas-
seio, cada vez mais procura-
do por quem quer conhecer 
diversas cidades gastando 
pouco, mas com conforto 
garantido. A agência já tem 
experiência de mais de 12 
anos promovendo passeios. 

O próximo passeio para 
para a cidade mais badalada 
das montanhas paulistas será 
dia 31 de agosto. Inclui ônibus 
executivo, lanche, almoço no 
bairro Capivari, visita ao audi-
tório Claudio Santoro, passeio 
de trenzinho até o Morro do 

Elefante com guia local e tem-
po livre para compras.O valor 
é de apenas R$ 239,00 à vista 
por pessoa ou parcelado em 
duas vezes de R$ 124,00.

Confi ra ainda outros des- 
tinos para os quais a agência 
já tem passeios programa- 
dos, como Serra Negra, San- 
tos, Monte Verde, Ubatuba e 
outros. Informações: 9-9918- 
9517 (vivo - co WhatsApp) e 
2387-4184. Site: www.viven- 
cias.tur.br. Email: contato@ 
vivencias.tur.br. A Vivências 
Tur fica na R. Bom Pastor, 
2.100 – 5o. andar - Ipiranga.


