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Parque do Chuvisco e 
Ibirapuera têm programação
na Virada Sustentável

Patisserie na Vila Mariana 
traz doces japoneses para os 
paladares paulistanos
Página 4

UPA Vila Mariana será retomada
A obra da Unidade de 

Pronto Atendimento de 
Vila Mariana (UPA) de-
veria ter sido construí-
da entre maio de 2015 e 
abril de 2016, ao custo de 
5 milhões. No entanto, 
pouco depois de ter sido 
iniciada, a obra foi aban-
donada e está assim até 
agora (foto). A Prefeitura 
agora promete retomar 
o projeto, já finalizou o 
projeto executivo e in-
forma que está em fase 
final de elaboração do 
orçamento. A obra fará 
parte do projeto Avança 
Saúde, que ainda prevê 
reforma do pronto socor-
ro do Saboya, no Jabaqua-
ra, e construção de uma 
UPA no local.   Página 3

Foto: Subprefeitura Jabaquara

Recursos tecnológicos não 
podem afastar da natureza
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Para parar 
de fumar é 
preciso 
buscar ajuda 
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A tecnologia deve ter 
como função primordial 
garantir mais saúde, con-
forto e economia. Mas, 
nem sempre é o que acon-
tece: aparelhos tecnológi-
cos podem nos fazer traba-
lhar mais, consomem mais 
recursos naturais e geram 
resíduos, além de compro-
meter saúde e a economia. 
É possível conciliar avan-
ços tecnológicos e contato 
com a natureza? Página 2

Na segunda matéria 
da série que vai ajudar 
quem quer parar de fumar 
e não consegue, o jornal 
São Paulo Zona Sul mos-
tra que é preciso buscar 
ajuda nessa batalha. Na 
semana passada, mos-
tramos o serviço da Uni-
fesp - o PrevFumo, na Vila 
Clementino. Dessa vez, 
indicamos tratamento nas 
Unidades Básicas de Saú-
de: cerca de 300 delas, 
espalhadas por toda a 
cidade, oferecem serviços 
de apoio para quem quer 
largar o cigarro. O servi-
ço é gratuito. Página 6



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

BONS EXEMPLOS

Tecnogia deve conviver com a natureza 

Cidade ganhará 150 mil novas papeleiras espalhadas pelas ruas 

Quantas caixas acartona-
das do tipo longa vida foram 
consumidas em sua casa na 
última semana? E garrafas pet 
de refrigerantes, água mineral? 
Garra� nhas de vidro cerveja e 
latinhas de bebidas diversas?

A quantidade de embala-
gens que usamos por poucos 
minutos e se tornam resíduos 
é imensa, mas depende dos 
hábitos e nível de consumo 
das famílias. 

Logo após o uso, o correto 
é enxaguar essas embalagens 
e encaminhar para a recicla-
gem. Assim, o material terá 
novo uso a extração de novos 
recursos naturais é evitada e 
a quantidade de resíduos en-
viados aos aterros será menor, 
sem falar na geração de renda 
para milhares de famílias que 
trabalham em cooperativas de 
reciclagem.

Para destinar o material 
corretamente, basta entrar no 
site ecourbis.com.br e conferir 
o horário e dias em que a co-
leta seletiva passa em sua rua.

Mas, antes mesmo de pen-
sar em encaminhar pela coleta 
seletiva todas essas embala-
gens, por que não deixamos 
de usá-las ao menos em parte? 

A redução no consumo de 
tantas embalagens recicláveis 
pode até indicar mais saúde. 
A família que recorre mais aos 
sucos de frutas naturais, além 
de consumir menos açucar, 
sódio e conservantes, gera me-
nos embalagens e mais cascas 
naturais. O mesmo vale para 
a comida caseira, feita com 
muitos legumes e verduras e 
que recorre menos aos indus-
trializados e congelados. 

Água para beber e fazer 
sucos? Que tal voltar ao � ltro 

de barro e evitar o consumo de 
garrafas pet?

Retomar hábitos antigos, 
como a compra a granel, o 
uso de embalagens retorná-
veis, pode ser essencial para o 
futuro da cidade, que não terá 
mais espaço para depositar 
resíduos daqui uma ou duas 
décadas e terá que gastar re-
cursos � nanceiros na “expor-
tação” do lixo.

Cidade não 
tem “lixões”    

A infra-estrutura paulistana 
para cuidar dos resíduos ge-
rados na capital já é bastante 
avançada.

A cidade conta com ser-
viços de coleta tradicional e 
seletiva porta a porta, esta-
ções de transbordo, aterros 
sanitários segundo normas 
internacionais, coleta sepa-

Nos próximos três anos, 
150 mil novas papeleiras serão 
instaladas por toda a cidade. 
Atualmente, já existem 104 mil 
unidades distribuidas pelas vias 
públicas, o que signi� ca que 
a quantidade vai mais do que 
dobrar. A instalação das novas 
papeleiras faz parte do novo 
contrato que a Prefeitura  esta-
beleceu com empresas de zela-
doria, em junho passado. São 
essas empresas as responsáveis 
por varrição, instalação de lixei-
ras, retirada de entulho, limpeza 
de bueiro, operação de ecopon-
tos, pátios de compostagem etc.

Atualmente a cidade conta 
com dois modelos de papeleiras, 
um é a versão Tulipa, que é feita 
de aço carbono com banho de 
aço galvanizado � xado ao chão; 
e o modelo Robocop (Iron) de 
cor verde que � cam a� xadas aos 
postes, possuem giro de 360°, 

facilitando ainda mais o traba-
lho da coleta dos resíduos. Em 
2018 foram coletados aproxi-
madamente 77.4 mil toneladas 
de resíduos dos serviços de var-
rição - que inclui os resíduos re-
colhidos das papeleiras.

Esse trabalho é realizado por 
mais de 11 mil funcionários em 
7.800 quilômetros de vias da 
cidade com 1.089 veículos dos 
serviços indivisíveis de limpeza 
urbana. Ao todo são coletadas 
diariamente oito mil toneladas 
de resíduos de varrição, entulho, 
feira, papeleiras e saúde.

Vale destacar que, em casos de 
vandalismo a infração prevista 
no “INCISO VII”, do art. 1°, da 
lei 10.328/1.987, a Amlurb pode 
autuar o cidadão que dani� ca 
ou destrói, no topo ou em parte, 
cercas, tampas de bueiros, abri-
gos, muros, marcos ou quaisquer 
outros bens e equipamentos ur-

banos do município, no valor 
de R$325,66. Estima-se que, em 
média, sejam destruídas mais de 
40 mil papeleiras por ano.

Varrição
Desde junho, a cidade de São 

Paulo conta com uma nova di-
visão para a zeladoria do mu-
nicípio. A disposição vigente 
é formada por seis áreas e seis 
consórcios vencedores da últi-
ma licitação efetuada.

A Prefeitura estima que, du-
rante os três anos de contrato, a 
economia global será de R$ 684 
milhões em relação ao contrato 
anterior – R$ 19 milhões por mês.

Com o início dos novos con-
sórcios, automaticamente os 
contratos emergenciais de varri-
ção foram encerrados. Além da 
economia de recursos públicos, 
cerca de 22% ao mês, a Prefeitu-
ra de São Paulo fez adequações e 
ajustes no edital a � m de propor 

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.

rada de resíduos de saúde, 
regulamentação para coleta e 
descarte de entulho, varrição, 
coleta de grandes geradores, 
ecopontos, Postos de Entrega 
Voluntária, programas espe-
ciais para lixo eletrônico... 

Para se ter uma ideia, em 
todo o país ainda existem mais 
de 3 mil “lixões”  - que deve-
riam ter sido extintos em 2014. 
A cidade de São Paulo e toda a 
região metropolitana não con-
tam com esse tipo de depósito 
de lixo a céu aberto, mas ainda 
há mais de 40 deles espalhados 
pelo Estado.

Avanços
Mas, mesmo em grandes 

cidades pelo país, onde o lixo 
já é adequadamente deposi-
tado em aterros sanitários, a 
cultura da coleta seletiva e da 
reciclagem ainda engatinha. 

“Sou de Belém do Pará, 
estou há 5 anos em São Paulo, 
posso dizer que é grande a 
diferença de tratamento de 
lixo nas duas cidades. Na re-
gião periférica da cidade de 
Belém, é possível notar que os 
moradores não têm o hábito 
de separar os materiais reciclá-
veis dos rejeitos”, diz Hannah 
Morais. “na primeira semana 
em que fui morar sozinha 
fui surpreendida pela visita 
de um vizinhos informando 
sobre a coleta, horários e dias 
que ocorriam e quais tipos de 
lixo deveriam ser separados”, 
relembra a jovem universitá-
ria, que atualmente mora com 
a mãe, Leila Coutinho, recém 
chegada da região norte do 
país. “Muita gente da rua onde 
eu moro participa da coleta”, 
supreende-se.

“Recentemente uma vizi-
nha pediu que separássemos 

garrafas pets, de plástico pois 
era reutiliza para armazenar 
óleo de fritura que ela utiliza 
para transformar em sabão 
e vender”, conta, destacando 
a importância dos resíduos 
também na geração de renda.

Estudante de Direito, ela 
mora na Zona Leste, tem ami-
gos na Zona Sul, frequenta 
faculdade na região central faz 
estágio circulando pela cidade 
toda. 

Natureza distante
Se, por um lado, impressio-

na-se com a boa organização 
da cidade no que se refere ao 
encaminhamento correto dos 
resíduos, Hannah � ca impres-
sionada com o grande uso de 
comidas industrializadas e 
com o baixo contato de muitos 
de seus amigos paulistanos 
com a natureza - fatos aparen-
temente distintos, mas que ela 
correlaciona.

“Em Belém, tínhamos mais 
contato com a natureza, cresci 
de maneira mais solta e sabo-
reando as iguarias locais: o 
açaí, o tucupi”, relaciona. 

Para ela, por viver muito 
em ambientes fechados - es-
critórios, escolas, centros co-
merciais - o paulistano recorre 
muito a soluções práticas e 
que normalmente vêm em 
embalagens. 

“Quando as pessoas res-
gatam hábitos mais ligados à 
natureza, sentem necessidade 
de mudar de estilo de vida”, 
avalia. 

Para a futura advogada, en-
tretanto, a cidade vem buscan-
do seu equilíbrio. “O incentivo 
ao uso das bicicletas, as discus-
sões sobre sustentabilidade e 
alimentação saudável, tenho 
a impressão de que tudo isso 

está resgatando nas famílias 
paulistanas a necessidade de 
se distanciar um pouco do 
arti� cial para se reaproximar 
da natureza”, acredita.

Tecnologia
Ao mesmo tempo, ela avalia 

que o uso da tecnologia é parte 
do cotidiano do cidadão mo-
derno e que só tende a aumen-
tar. “O futuro será ainda mais 
conectado, com aparelhos 
por todos os lados, internet 
comandando à distância equi-
pamentos em nossas casas, é 
um caminho sem volta”, diz. 

Alcançar o equilíbrio entre 
o uso da tecnologia e o contato 
com a natureza, para a jovem 
estudante, será a garantia de 
qualidade de vida: carros elé-
tricos devem substituir os po-
luentes motores a combustão, 
os empreendimentos terão 
mais tecnologia para econo-
mizar água e energia.  “Mas eu 
realmente acredito que todo 
esse avanço tecnológico vai 
acontecer ao mesmo tempo 
em que haverá uma busca por 
vida mais simples, no sentido 
de reconexão com a nature-
za, busca de alimentos mais 
saudáveis, preocupação com 
a geração de resíduos”, diz a 
jovem.  

Para Hannah, nada melhor 
que uma cidade cosmopolita e 
moderna como São Paulo para 
abrigar esse tipo de atitude 
conciliadora. “Eu entendo que 
sustentabilidade é isso, esse 
equilíbrio que leva ao consu-
mo consciente, à atenção às 
nossas pegadas ambientais, 
à busca de novas tecnologias 
que permitam conciliar con-
forto e praticidade com baixa 
utilização de recursos natu-
rais”, conclui.  

HANNAH PAMELA E A MÃE ESTÃO 
EM SÃO PAULO HÁ POUCO TEMPO E 
TÊM ELOGIOS E CRÍTICAS AO 
MODO DE VIDA PAULISTANO

melhorias na execução dos ser-
viços de limpeza urbana. Foram 
incluídas, por exemplo, a desti-
nação � nal dos resíduos, tria-
gem e tratamento adequado aos 
recicláveis. Com essa mudança, 

as empresas passam a enviar os 
resíduos às cooperativas e às 
centrais mecanizadas.

Nos próximos meses os agen-
tes de limpeza receberão um 
novo uniforme que passarão por 

uma modernização, com mais 
re� etivos, modelo feminino e a 
mudança de cor, do tradicional 
verde para o laranja. Os cami-
nhões também passarão por 
uma reformulação de layout.

ATUALMENTE EXISTEM 104 MIL LIXEIRAS 
ESPALHADAS PELA CIDADE, MAS O NÚMERO 
VAI DOBRAR NOS PRÓXIMOS TRÊS ANOS

Amlurb/Divulgação
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•OBRAS

Vila Mariana: obra abandonada 
de UPA fi nalmente será fi nalizada

Fisio Fit 50+ 
ACADEMIA E REABILITAÇÃO

REABILITAÇÃO NEUROMUSCULAR E CARDIOVASCULAR 

▶ Fisioterapia
Pós - operatória

▶ Fisioterapia e Acupuntura
Especializada

▶ Fisioterapia Funcional 
(motora)

 ▶ Fisioterapia Reumatológica (Geriatra)

▶ Fisioterapia 
Cardio Respiratória 

TODA SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 13H

A Fisioacus - Fisioterapia e Acupuntura Especializada, através 

do  Dr Wladi Petrofi  realizará um atendimento ESPECIAL em 

pacientes que possuem BAIXA RENDA  e que necessitam 

de TRATAMENTO DE ACUPUNTURA PARA DOR E OUTRAS 

PATOLOGIAS por um valor bem abaixo do preço.

Rua Engenheiro José Bueno Bicalho, 44
(Ao lado da Padaria Nobre Pão) – Jd Vergueiro

2838-0544
9 6592-4987

Telemedicina será um dos recursos para 
garantir atendimento nas unidades

Para ampliar a oferta dos 
serviços municipais de saúde, 
no âmbito do SUS, a Prefeitura 
está investindo 200 milhões de 
dólares para construir e refor-
mar 150 equipamentos entre 
Hospitais, Unidades de Pronto 
Atendimento e Unidades Bási-
cas de Saúde. 

Mas, se o custo para cons-
truir, reformar e equipar é alto, 
para garantir o funcionamento 
pode ser ainda mais caro. Have-
rá funcionários sufi cientes para 
todos esses novos equipamen-
tos? E insumos hospitalares, 
medicamentos? Sem falar no 
custo de água, luz, limpeza, 
manutenção...

Em entrevista coletiva essa 
semana, o secretário municipal 
de Saúde, Edson Aparecido, 
admitiu que será necessário 
fazer contratações de pessoal 
para viabilizar a prometida 

revolução do projeto Avança 
Saúde SP. 

Mas, ele pondera, a melho-
ria da gestão, a informatização 
e outras medidas vão também 
contribuir para o funcionamen-
to adequado do sistema. 

“A prioridade O é implantar 
o prontuário eletrônico em 

toda a rede. Ele já existe nas 
unidades administradas por 
Organizações Sociais”, disse 
Edson Aparecido, referindo-se 
aos hospitais e postos de saú-
de em que a administração foi 
repassada a OSs. 

Além disso, o secretário diz 
que os novos equipamentos 
permitirão diagnósticos mais 
rápidos e precisos. Haverá ain-
da investimento em teleme-
dicina - que é o atendimento 
por médicos à distância, com 
comunicação com os pacientes 
viabilizada pela internet. 

O secretário de saúde ain-
da afi rmou que outras ações, 
como a implantação de energia 
solar em unidades, permitirá 
economia. “Efetivamente, o 
custeio cabe à Prefeitura e é 
preciso menorar a efi cácia e a 
rapidez termos que controlar”, 
diz ele. 

As obras deveriam ter se 
estendido por apenas um ano: 
de 30 de abril de 20115 até 23 
de abril de 2016. Mas, pou-
co tempo depois de iniciada, 
a construção da Unidade de 
Pronto Atendimento de Vila 
Mariana foi interrompida e até 
agora o canteiro de obras está 
abandonado, com mato alto, 
ferragens, entulho e uma es-
trutura de concreto que apenas 
indica o que seria o posto de 
saúde de Vila Mariana. 

Mas, agora a Prefeitura 
garante que as obras serão 
retomadas. De fato, em maio 
o Diário Oficial do Município 
trouxe publicação de contrato 
com empresa para desenvol-
vimento do projeto executivo 
para a nova unidade.

Procurada, a Secretaria de 
Infraestrutura Urbana (Siurb) 
informou que o projeto execu-
tivo da UPA foi concluído em 
junho e agora está em fase de 
elaboração de orçamento.

Também em junho, a Pre-
feitura já havia informado que 
obteve fi nanciamento de US$ 
100 milhões de dólares junto 
ao o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). O 
fi nanciamento vai possibilitar a 
construção de 14 novas UPAs, 
22 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e a reforma de diversos 
equipamento (veja também 
matéria ao lado).

A Secretaria Municipal de 
Saúde ainda informou que 
desde 2017 foram retomadas 
diversas obras deixadas em 
esqueleto pela gestão anterior 
retomou, a partir de 2017, diver-
sas obras deixadas pela gestão 
anterior, como as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) Jova Rural 
e Cidade Nova São Miguel, que 

já foi entregue, das Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) 
Tito Lopes, Júlio Tupy, Pirituba, 
Perus, Ermelino Matarazzo e 
São Luiz Gonzaga e do Hospital 
Municipal da Brasilândia. 

A UPA Vila Mariana está 
entre as obras paralisadas que 
foram incluídas no projeto 
Avança Saúde São Paulo.

Em entrevista coletiva essa 
semana, o secretário municipal 
de Saúde, Edson Aparecido ga-
rantiu que a Vila Mariana está 
no lote de obras que terá início 
nesse segundo semestre e deve 
ser concluída em meados do 
próximo ano. 

Outras obras
Além da UPA Vila Mariana, 

haverá reforma do Pronto So-
corro do Hospital Municipal Dr. 
Arthur Ribeiro Saboya, do Jaba-
quara, e implantação de uma 
nova UPA no próprio hospital. 

Só a reforma do Saboya 
custará R$ 60 milhões.

Também haverá novas UPAs 
em Cidade Ademar e Sacomã. 

As UBS Santa Cruz e Bosque 

da Saúde serão reformadas. 
Outra obra considerada im-

portante pela Prefeitura é a 
reforma do Hospital do Servi-
dor Público Municipal. “Vamos 
implantar uma UPA no local, 
mas com entrada independente, 
atendimento separado. O HSPM 
voltará a ser um hospital para 
atendimento exclusivo ao ser-
vidor”, disse Edson Aparecido.

O projeto de reestruturação 
e qualifi cação das redes assis-
tenciais de saúde da cidade 
de São Paulo levou o nome de 
“Avança Saúde São Paulo.”

No total, estão previstas 
cerca de 150 obras distribuídas 
por toda cidade. Além de novas 
construções, parte dos recur-
sos serão investidos para a 
aquisição de equipamentos de 
média e alta complexidade para 
a área da saúde, como tomó-
grafos e aparelhos de ressonân-
cia magnética. O investimento 
total no programa Avança Saú-
de será de US$ 200 milhões 
(cerca de R$ 800 milhões) nos 
próximos cinco anos.

O Colégio Santa Amália tem 90 anos de tradição  
em formar alunos preparados para o mundo  
e para os desafios de amanhã.

Aqui o aluno encontra educação humanista  
em uma instituição associada à UNESCO, tem acesso 
a atividades extracurriculares e a família participa 
efetivamente da vida escolar.
 
Traga seu filho para o Colégio Santa Amália e comece 
a construir um futuro melhor para ele e para toda  
a sociedade.

• Instituição associada à UNESCO  
• Opção de período integral
• Incentivo à leitura e à prática de esportes

COLÉGIO SANTA AMÁLIA, 

A MELHOR EDUCAÇÃO

PARA O SEU FILHO

ESTÁ AQUI!

MATRÍCULAS ABERTAS

Educação que transforma.

Educação infantil | Fundamental 1
Fundamental 2 | Ensino Médio

Av. Jabaquara, 1673, Metrô Saúde
11 5070-3555
www.colegiosantaamalia.com.br/saude

/colegiosantaamaliasaude
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Patisserie com sotaque japonês 
é destaque na Vila Mariana

Quando se fala em patis-
serie, naturalmente, a ideia 
que vem à mente é de doci-
nhos e confeitaria francesa: 
caprichosa, daquelas que se 
come pelos olhos e também 
encanta pelo aroma...

Mas,  na Vi la Mariana, 
quem for à Na-Na-Ya Pâtisse-
rie vai descobrir que a técnica 
francesa atravessou oceanos 
e pode ter  também inspira-
ções orientais. 

Doces franceses tradicio-
nais estão lá - Choux, Ma-
carons, por exemplo, feitos 
rigorosamente com as técni-
cas originais, resultando em 
sabores incríveis.  Mas, a casa 
também tem os Wagashi, do-
cinhos japoneses, dividindo 
espaço nas vitrines. 

Para os fãs dos macarons 
originais, levemente crocan-
tes, extremamente saboro-
soso e leves, suaves, a dica é 
conferir o de limão siciliano, 
maravilhoso! O de Giaunduia 
e o de frutas vermelhas tam-
bém têm fãs cativos. 

 Já o Prinsesstårta é uma 
sobremesa de origem sue-
ca.  O  Bolo de Princesa é um 
tradicional bolo de camadas 
sueco com cobertura de mar-
zipan verde e decorado com 
uma rosa. No recheio, geleia 
de frutas e creme trazem a 
mistura de acidez e doçura 
perfeitos. 

Outra pedida incrível pode 
ser o Choux Cream Especial: 
leva creme de baunilha, chan-
tilly, ganache de chocolate, 
calda de frutas vermelhas e 
pedaços de morango. 

A chef patissiere Cristiane 

Haruyama Sampei, que co-
manda a casa, também foi ao 
Japão, no ano passado, para 
se aprimorar no preparo de 
Wagashi, os doces japoneses, 
com bolsa de estudos ofere-
cida para que se divulgasse 
mais os docinhos produzidos 
no país do sol nascente.

Agora, a Na Na Ya Patis-
serie vem inserindo paulati-
namente essas delícias nas 
vitrines: Karinto Manju (boli-
nho de farinha de trigo com 
açúcar mascavo e recheio de 
anko - feijão azuki - no vapor 
e depois frito), Dorayaki (pan-
quequinhas doces japonesas 
que podem ser recheadas 
com anko, creme e até sorve-
te), Ichigo Daifuku (morango 
com anko envolto por um 
bolinho de arroz glutinoso), 
Cream Daifuku (com recheios 
de chantilly e morango ou 

manga); Ohagi (bolinhos de 
arroz envoltos em anko, o 
doce de feijão azuki).

Nesse sábado, 24 de agos-
to, das 11h30 às 17h, vai ter 
novamente apresentação 
desses doces na Vila Mariana, 
com destaque para o Cream 
Daifuku. 

A Na-Na-Ya Patisserie tam-
bém produz Doces Finos, 
Doces de Luxo, Naked Cake, 
Bolos Artísticos, Cake Pop, 
Cookies Decorados, Brownie, 
Bombons de Chocolate Belga, 
Pão de Mel, Bem Casados, 
Brigadeiros... Aceita enco-
mendas para festas e eventos.

Fica na Rua Capitão Ca-
valcanti, 332 - Vila Mariana. 
Telefone:  2690-3332. Site: 
www.nanaya.com.br. Abre de 
terça a sexta dadas 10h às 17h 
e sábados até 18h. Fecha aos 
domingos e segundas.

Docinhos saborosos enfeitam vitrines de 
doceria na Rua Capitão Cavalcanti

R. Luis Góis, 1566 
Tel.: 5072-3266

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas)

Inverno 
quente!

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

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

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

Música ao vivo: 
Consulte a 

programação pelo 
Facebook.com/seugois

♪♫

FAÇA SUA RESERVA
VENHA CONHECER NOSSA CASA!

Cardápio 

especial 

com caldos!
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Ensino Fundamental e Médio
• Manhã • Tarde • Integral

R. Coronel Lisboa, 697 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

TER UM

FORTE
É PARA QUEM

EXIGE MAIS!

SISTEMADE ENSINO

ANGLO
AQUI TEM

A formação do indivíduo requer competência técnica e habilidade pedagógica. 

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

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

Desde 15 de agosto de 1970

•SOLIDARIEDADE

Na Vila Clementino, Bazar do 
Graacc precisa de doações

O GRAACC, hospital referên-
cia em oncologia pediátrica loca-
lizado na Vila Clementino, pro-
move constantemente diversas 
ações para mobilizar a socieda-
de e garantir todas as chances 
de cura para os seus pacientes. 
É por meio de doações que o 
GRAACC consegue oferecer 
atendimento médico especiali-
zado e de excelência a crianças 
e adolescentes com câncer. O 
Bazar GRAACC é uma dessas 
ações, uma vez que toda a ren-
da obtida com as vendas dos 
itens no local é revertida para 
o Hospital, que atendeu mais 
de 4,2 mil pacientes em 2018. 

Para funcionar, o Bazar 
GRAACC precisa de doações 
de produtos, em bom estado, 
como roupas, acessórios, cal-
çados, objetos decorativos, 
brinquedos, material escolar e 
qualquer outro tipo de utensílio. 
Os itens podem ser entregues 
na Rua Borges Lagoa, 565, Vila 

Clementino, de segunda a sexta, 
das 8h30 às 16h30, e aos sába-
dos, das 9h às 16h. 

Empresas, condomínios e 
escolas também podem contri-
buir. O GRAACC disponibiliza cai-
xas de coleta para a realização 
de campanhas de arrecadação 
de produtos entre os alunos, 
professores, vizinhos e funcio-
nários. 

Para mais informações, aces-
se: graacc.org.br/bazar/. 

Serviço: 
Doações de produtos - Fun-

cionamento: De segunda a sex-
ta, das 8h30 às 16h30, e sába-
dos, das 9h às 16h . Endereço: 
Rua Borges Lagoa, 565, Vila Cle-
mentino.  Solicitação de caixas 
de coleta. Telefone: 5904-6579.

Compras
Vale destacar que o Bazar 

pode ser também um bom en-
dereço para encontrar produtos 
semi novos por ótimos preços.  

Funciona de segunda a sex-

ta, das 9h às 17h. Endereço: Rua 
Pedro de Toledo, 598. Ao lado 
do Hospital do GRAACC .

Sobre o GRAACC 
Referência no tratamento 

e pesquisa do câncer infantoju-
venil, principalmente em casos 
de alta complexidade, e uma 
das mais respeitadas e bem-su-
cedidas instituições do País, o 
GRAACC, criado em 1991, tem a 
missão de garantir a crianças e 
adolescentes com câncer todas 
as chances de cura com qualida-
de de vida. 

A organização é reconhecida 
pelos expressivos resultados ob-
tidos na cura do câncer infantil, 
alcançando índices médios de 
cura de 70%. O GRAACC tem um 
complexo hospitalar próprio 
que, em parceria técnico-cien-
tífica com a UNIFESP, realiza 
mais de 38 mil consultas, 2 mil 
procedimentos cirúrgicos e 19 
mil sessões de quimioterapia 
anualmente. 

•COMUNICAÇÃO

Metrópole em Foco terá participação 
fi xa da Associação de jornais de bairro

A Associação de Jornais 
de Bairro - Ajorb - estabeleceu 
uma parceria com o programa 
Metrópole em Foco, transmi-
tido de segunda a sexta-feira, 
das 9h30 às 11h, pela Rádio 
Trianon AM - 740 MHz - de São 
Paulo. O programa também 
pode ser ouvido pela inter-
net (https://radiosaovivo.net/
trianon-sp/) e, em dias de con-
vidados especiais, é transmiti-
do pela página no Facebook 
(https://www.facebook.com/
metropoleemfoco/).

Toda primeira segunda-
-feira do mês, a Ajorb estará 
representada no programa 
por um de seus diretores ou 
associados. A temática será 
variada, mas sempre com o 
objetivo de debater a qualida-
de de vida urbana e propostas 
para solucionar problemas 
paulistanos, além de valori-
zar o resgate histórico dos 
diferentes bairros da cidade. 
A primeira participação será 
no dia 2 de setembro.

A Ajorb também vai con-
tribuir na indicação de jornais 
de bairro para participar de 
entrevistas com os subpre-
feitos da cidade. O jornalista 
Pedro Nastri, que comanda 
o programa de rádio, vai pro-
mover uma série de debates 
com todos os 32 subprefeitos 
da cidade. “O prefeito Bruno 
Covas, quando esteve em 
entrevista aqui no estúdio, de-

terminou que as entrevistas 
sejam agendadas e aconte-
çam já a partir de setembro”, 
destaca Nastri. A Ajorb tam-
bém participou da entrevista 
com o prefeito. 

Atualmente, Nastri já lê 
reportagens feitas por jornais 
de bairro de toda a cidade, 
destacando reivindicações, 
conquistas e programação 
dos diferentes pontos da ci-
dade por meio do jornalismo 
comunitário regionalizado.

O programa
O METRÓPOLE EM FOCO é 

um programa jornalístico que 
fala de seu bairro, buscando 
soluções para os problemas.
Trata de questões da cidade 
de São Paulo como saúde, 
educação, segurança, trans-
porte e cultura. 

Com exibição diária, é o 
espaço para a comunidade 
reivindicar os seus direitos, 
tornando-se, desta forma, 

instrumento de comunicação 
a serviço do interesse público 
para cobrar das autoridades 
soluções aos mais variados 
problemas. 

O programa conta com 
convidados para falar sobre 
temas de importante relevân-
cia para os bairro e a popula-
ção que ali vive.

O objetivo é discutir idéias 
e levar até os ouvintes / in-
ternautas os assuntos com 
profundidade, dando a eles 
condições para formar opini-
ões e entender a realidade lo-
cal.  Transmitido pela AM 740, 
conta com as ferramentas da 
internet para a participação 
dos ouvintes/internautas, ao 
vivo, pelo Facebook, WhatsA-
pp e email. 

Conta, ainda, com a parti-
cipação do Jornal de Bairro da 
região, veículo este que está 
mais próximo a realidade de 
seus leitores.
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Unidades de saúde municipais também 
contam com tratamento contra o tabagismo

•SAÚDE

Dia 29 de Agosto é o Dia 
Nacional de Combate ao 
Fumo. Por conta da data, o jor-
nal São Paulo Zona Sul está pu-
blicando uma série de matérias 
com dicas e orientações para 
quem quer largar o cigarro. 

Reconhecido como doen-
ça crônica, o tabagismo traz 
diversos malefícios à saúde. 

A cada tragada em um ci-
garro, o indivíduo inspira mais 
de quatro mil substâncias. 
Entre elas estão a nicotina, 
o alcatrão, o monóxido de 
carbono, e mais outras 60 
que são comprovadamente 
cancerígenas. Seus efeitos à 
saúde se. Já os fumantes pas-
sivos têm risco 30% superior 
de desenvolver um câncer de 
pulmão quando comparados 
aos que fi cam longe da fuma-
ça. Para o fumante passivo, o 
tabagismo é a terceira morte 
evitável.

De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde, 6 
milhões de pessoa morrem 
em todo o mundo em decor-
rência do consumo de tabaco. 
Em 2030, a OMS estima que 
morrerão 8 milhões. O cigarro 
contém mais de 4,7 mil subs-
tâncias tóxicas e nicotina, que 
causa dependência física ou 
psíquica. Não existem níveis 
seguros para consumo. 

Ao deixar de fumar, além 
de melhorar a saúde, a pessoa 
economiza R$ 2.007,50 em um 
ano. Em 5 anos, por exemplo, 
mais de R$ 10 mil serão pou-
pados. Segundo a psicóloga 
especialista Ivone Charran, no 
entanto, parar de fumar não é 
fácil. “Cerca de 5% dos fuman-

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!

tes conseguem abandonar o 
cigarro sozinhos, sem trata-
mento ou acompanhamento 
médico. O restante, ou 95%, 
precisam de ajuda especializa-
da”, afi rma.

Na edição anterior, mos-
tramos que a Unifesp tem 
um programa específico - o 
PrevFumo. Mas, há também 
unidades Básicas de Saúde, ge-
renciadas pelo município, que 
também oferecem tratamento 
antitabagista. 

Em São Paulo, esse enfren-
tamento é feito regularmente 
via Atenção Primária e já são 
cerca de 300 unidades de saú-
de preparadas para realizar o 
acolhimento e o acompanha-
mento da cessação do consu-
mo do tabaco. 

O tratamento oferecido 
nas unidades segue as diretri-
zes do Programa Nacional de 
Controle do Tabagismo (PNCT) 
e inclui desde a avaliação clíni-
ca até terapia medicamentosa, 
se houver necessidade. Basea-
das na abordagem cognitivo-

-comportamental, as sessões 
em grupo ou individuais são 
coordenadas por profi ssionais 
de saúde de nível superior e, 
nos encontros, são abordados 
temas que levam o usuário a 
compreender o motivo que o 
leva a fumar, os riscos deste 
consumo, os benefícios de 
parar de fumar e até como 
prevenir as recaídas.

Além disso, a Secretaria 
Municipal da Saúde de São 
Paulo (SMS-SP), por meio da 
Coordenação da Atenção Pri-
mária à Saúde e da Escola 
Municipal de Saúde, oferece, 
desde 2016, a “Capacitação 
para a Cessação do Tabagismo 
e Implantação do Programa na 
Rede de Atenção à Saúde do 
SUS”, voltada aos profissio-
nais de saúde para prevenção 
do tabagismo, identificação 
e tratamento do tabagista 
e qualificação do cuidado. 
O curso utiliza a plataforma 
MOODLE, e disponibiliza o 
material didático no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. Após 

Campanha de vacinação contra o 
sarampo é prorrogada até dia 31/08

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) de São Paulo 
informa que a Campanha de 
Vacinação contra o Sarampo 
foi prorrogada até o dia 31 de 
agosto para crianças de 6 a 
11 meses e jovens de 15 a 29 
anos de idade. A decisão de 
prorrogar a campanha, que 
estava prevista para termi-
nar nesta sexta-feira (16) foi 
adotada em conjunto com a 
Secretaria Estadual da Saúde 
após a análise dos dados epi-
demiológicos e da cobertura 
vacinal dos dois públicos alvo.

A Campanha de Vacinação 
contra o Sarampo na cidade 

de São Paulo teve início no dia 
10 de junho com foco na am-
pliação da cobertura vacinal 
e para coibir o crescimento 
do sarampo na cidade, que 
chegou a 997 casos da do-
ença. Até quinta-feira (15), a 
cobertura atingiu 35,4% entre 
jovens de 15 a 29 anos e 41,3% 
dos bebês de 6 a 11 meses.

A Secretaria segue com as 
ações de bloqueio quando há 
notifi cação de casos suspeitos 
de sarampo, geralmente feita 
por profissionais de Saúde.  
As ações têm objetivo de in-
terromper a transmissão da 
doença.

a conclusão, os profissionais 
podem implantar o PNCT nas 
regiões que ainda não pos-
suem o programa e também 
monitorar aquelas em que ele 
já funciona. 

Veja alguns endereços de 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Centro de Atenção 
Psicossocial – Álcool e Drogas 
(CAPS-AD) que fazem esse 
trabalho.

- UBS Cidade Vargas - R. 
DOS COMERCIÁRIOS, 236 - 
CIDADE VARGAS. Telefone: 
5588-4890

- AMA UBS INTEGRADA 
AMERICANOPOLIS: Rua Cida-
de de Santos, 46 Jabaquara. 
Telefones: 5562-1476/5563-
9463

- CAPS AD II V MARIANA: 
AV. CECI, 2101 - PLANALTO 
PAULISTA. Telefone: 2275-3432

- UBS J DA SAUDE NEUSA 
ROSALIA MORALES. Rua Do-
mingos de Rogatis, 187. Jardim 
da Saúde. Telefone: 5062-9586

- AMA UBS INTEGRADA 
CUPECE DR WALDOMIRO 
PREGNOLATTO. Av: Santa Ca-
tarina, 1.523 - Vila Sta. Catarina. 
Telefone: 5564-3079 

UBS Miltom Santos: Av: 
Ceci, 2.249 - Planalto Paulista. 
Telefone: 5581-0426.

UBS INDIANOPOLIS SIG-
MUND FREUD: AV. INDIANÓ-
POLIS, 650 - MOEMA. Telefo-
ne: 5054-2851 

- UBS Vila Campestre: R. 
ARTUR NUNES DA SILVA, 206 
- VILA CAMPESTRE. Telefone: 
5011-4278.

Em nosso site, há link para 
a lista completa de endereços 
que fazem esse trabalho

Estima-se que um fumante gaste mais de 2 mil reais 
por ano com cigarros
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venda

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

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

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

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

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

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
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

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

PRÉDIO COM.
CH. INGLESA
R$ 1.200 MIL

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

3 wc´s, depósito, e 2º piso 
c/ 4 salas, 3 wc´s, cozinha - 

REF.: 17.264

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

carro - REF.: 17.186

TÉRREA
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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 
living, sl. jantar, lavabo, cozinha, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 17.126

TÉRREA
V. BRASILINA
R$ 295 MIL

Vago, terreno 7 x 15,50 m, 
construção 85 m², 

c/ 1 dormitório, wc social, 
sala, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, boa 

localização da Rua Marquês 
de Lages - REF.: 17.608

APTO
V. BRASILINA
R$ 380 MIL

Ótimo local do bairro, c/ 3 
dormitórios, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 

prédio de apenas 10 anos 
c/ lazer completo - 

REF.: 17.636

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

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

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
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/ empre-
gada, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.559

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Excelente área útil de 93m², 
c/ 3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 

lavanderia, wc p/ emrpeg., 
garagem p/ 2 carros - 

REF.: 17.246

TÉRREA NOVA
MIRANDÓPOLIS

R$ 880 MIL
Ótima local do bairro, excelen-
te acabto., terreno 7 x 24 mts, 
c/ 3 dorm., 2 suítes, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha, la-

vanderia, garagem p/ 3 carros, 
estuda imóvel de menor valor 

- REF.: 17.624

SOBRADO
V. MONUMENTO

R$ 999 MIL
Terreno 8 x 23 m, constr. 235 
m², vago, c/ 3 dorm., suíte 

c/ closet, terraço, living p/ 3 
amb., lavabo, coz. c/ AE, de. p/ 
empreg., quintal c/ churrasq., 
jardim, salão c/ wc, gar. p/ 2 

carros - REF.: 17.599

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.050 MIL

Ótimo local da R. Ribeiro La-
cerda, ótimo p/ fins comerciais 
ou residenciais, terreno 10 x 23 
mts., constr.170 m², c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, living, cozinha, 
dep. p/ empr., quintal c/ churr., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 17.605

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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 420 MIL

3 dormitórios (sendo 2 na 
parte supeior e um na parte 
inferior da casa), wc social, 
sala, cozinha, lavanderia, wc 
p/ empregada, garagem p/ 1 

carro, terreno 4,32 x 25,82mts 
- REF.: 17.610

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Reformada, vaga, boa locali-

zação da R. Fonseca da Costa, 
c/ 2 dorm., sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, terreno 8 x 15 m, 

construção 70 m² - 
REF.: 17.663

APTO
V. FIRMIANO PINTO

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

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 17.181

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 560 MIL
3 dorm., 2 c/ armários embu-
tidos, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
c/ AE, lavand., wc p/ empreg., 
gar. p/ 2 carros, AU = 73m², 
cond. R$ 680,00, lazer com-

pleto - REF.: 17.664

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$ 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 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 COND. FE-
CHADO - 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., constru-
ção 148 m², reformado, bom 

acabto., c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 2 amb., lavabo, cozi-
nha c/ AE, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.996

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE e ar condicio-
nados, suíte, livin p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros - 
REF.: 17.145

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 870 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz., dep. Empreg., 
quintal c/ jardim, gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta apto. c/ 2 ou 3 
dorm., 1 ou 2 vagas, no S. Judas 
e imediações - REF. 17.156

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

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

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

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

menor valor - REF.: 17.036

TÉRREA
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$ 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

casa térrEa prÓx. 
garagEM cMtc 

jabaquara
r$ 390 Mil

fone: 2276-3671 
2275-6481 / 95437-3402

2 dorms, sala, coz, wc 
social, lavand, entr. lat, 
QE, 3 vagas cobertas

Comunicamos o extravio da 
2a. e 3a. via da autorização 
para de aquisição Veículo 
com isenção de ICMs, nr. 

gdoC 51220-721126/2017, 
de 20/09/2017 emitido 

pela secretaria da Fazenda, 
PFC-11 Butantã para 

deUsdMaR sILVa goMes, 
CPF 053.880.808-03.

Consultórios , escritórios

Pequenas empresas

Nos finais de semana

liMpEZa
gEral

Fone: 99955-5212

SÃO PaULO ZOna SUL 5072-2020

Ótima localização, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, com

armários e garagem.
Próximo ao comércio local, 

excelente moradia.

apto - Na Vila 
guaraNi r$ 370 Mil

Creci no 19.761-J
5588-3366/5588-4423
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•EVENTO

Parques do Chuvisco e Ibirapuera têm Virada Sustentável
Dá para mudar os hábitos 

e tornar a vida mais simples, 
econômica e saudável, mes-
mo morando na maior metró-
pole do pais e uma das maio-
res do mundo? A resposta é 
sim e quem busca exemplos 
para seguir essa linha pode 
participar da Virada Sustentá-
vel, que acontece nesse fim 
de semana.

A Virada está programada 
para ocorrer em cinco par-
ques diferentes, Ibirapuera, 
Mário Covas, Linear Cantinho 
do Céu, Chuvisco e Trianon.

Neles, haverá várias ativi-
dades para quem quer apren-

der a diversificar a progra-
mação na capital e ir além 
do consumo, reconectar-se 
com a natureza e descobrir 
agendas mais sustentáveis, 
mesmo. A programação inclui 
atividades de bem-estar, con-
tação de histórias, cinema ao 
ar livre, piqueniques, exposi-
ções e ofi cinas.

O festival já se tornou 
uma tradição na cidade e tem 
como objetivo conscientizar 
as pessoas sobre a importân-
cia de aprender novos hábitos 
de consumo sustentável. É 
possível conferir a progra-
mação completa no site da 

Virada, que permite fi ltrar as 
atividades por local e prefe-
rência. 

Confi ra algumas atividades 
de destaque nos dois parques 
mais próximos na região:

PARQUE CHUVISCO
Vivência Mexa-se: 24 (sá-

bado), das 10h às 12h; na  qua-
dra do parque

Roda de Conversa: 24 (sá-
bado), das 9h às 10h, no gal-
pão

Feira de Troca de Brinque-
dos: 24 (sábado), 10h às 13h, 
na  brinquedoteca.

Brincando no Parque, 24 
(sábado), das 10h às 11h, na 

brinquedoteca
Oficina de jardinagem, 

paisagismo e educação am-
biental: 24 (sábado) das 12h 
às 13h no quiosque.

Exposição - Ecoponto San-
to Amaro: 24 (sábado), das 9h 
às 14h no galpão

PARQUE IBIRAPUERA 
O mais conhecido e visita-

do parque da cidade comple-
tou 65 anos essa semana, no 
dia 21 de agosto, e também 
tem ótima programação:

Barbatuques, 24 (sábado), 
das 11h às 12h, palco principal

Intervenção Artística para 
Reflexão sobre os Impactos 

de Resíduos no Meio Am-
biente | AÇÃO SABESP: 24 de 
agosto (sábado) e 25 de agos-
to (domingo), das 10h às 18h.

Orquestra Modesta: 25 
(domingo, das 11h às 12h, no 
palco principal

Orquestra Jovem Tom Jo-
bim convida ZÉLIA DUNCAN: 
25 (domingo, das 16h às 17h, 
no palco principal

Luedji Luna  25 (domin-
go, das 19h às 20h, no palco 
principal

Piquenique com Mindful 
Eating: 25 (domingo), das 
12h30 às 13h30 na serraria

Ofi cina Plantão da Horta : 

25 (domingo), das: 15h às 18h 
na estação piquenique

Ofi cina de Xampu Herbal 
e Natural : 25 (domingo): das 
11h às 12h

Horta Sensorial: 25 (do-
mingo), das 13h às 14h

Roda do Despertar e Cura 
das energias do Feminino : 25 
(domingo), das 11h30 às 13h, 
na serraria

O Parque do Chuvisco fi ca 
na R. Ipiranga, 792 - Jardim 
Aeroporto. O Parque do Ibi-
rapuera tem entradas pelas 
Avenidas Pedro Álvares Ca-
bral, República do Líbano e 
Quarto Centenário.


