
16 DE AGOSTO DE 2019 - ANO 60 - NO 2.936Telefone: 5072-2020 - WhatsApp 9 8216-2837 www.jornalzonasul.com.br

Página 8

Plaza Cultural tem show 
gratuito com Trupe Pé de 
Histórias no domingo, 18

Restaurante na Luís Góis cria 
combo de delícias chinesas que 
serve até oito pessoas
Página 4

Guerra às carcaças no Jabaquara
Mais de mil carros são 

abandonados, todos os 
meses, na capital paulista. 
Com estado de conserva-
ção deplorável ou repletos 
de multas e problemas de 
documentação, esses veí-
culos viram sucata. Muita 
gente não sabe, mas “des-
cartar” um carro assim 
pelas ruas rende multa 
de R$ 16 mil da Prefeitura 
aos infratores, por se tra-
tar de crime ambiental. 
Também é um desrespei-
to ao Código Brasileiro 
de Trânsito, que prevê a 
obrigação de dar baixa 
defi nitiva em um veículo. 
No Jabaquara, a Subpre-
feitura está realizando 
operações para recolher 
as carcaças.   P����� 3

Na Vila Clementino, a par-
tir desse sábado, 17, a Rua 
Leandro Dupret vai se tor-
nar mão única de direção, no 

sentido da Avenida Onze de 
Junho para a Rua Doutor Al-
tino Arantes. E a Rua Durval 
do Nascimento Miéle terá 

inversão na mão única de 
direção, no sentido da Rua 
Leandro Dupret para a Rua 
Doutor Bacelar. P����� 3

Foto: Subprefeitura Jabaquara

CET faz alterações viárias 
nas ruas Leandro Dupret e 
Durval do Nascimento Miele
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  97358-8716

JR SÃO JUDAS
PARAFUSOS E FERRAMENTAS

A SUA LOJA DE 
PARAFUSOS E 
FERRAMENTAS
Av. Fagundes Filho, 571 - São Judas 

Fones: 2371-1126 * 2275-0843
email: jrpar@terra.com.br

SOMENTE neste sábado das 14h às 18h

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

ÓTICA
Mara Rocha

5594-1898
2645-7506
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Quer parar de fumar?
Muita gente não sabe, 

mas o cigarro mata mais 
que todas as outras dro-
gas juntas, no mundo 
todo. Parar de fumar, 
entretanto, não é fácil. 
Mas há serviços de saúde 

gratuitos e em seu bair-
ro para ajudar aqueles 
que querem abandonar 
o cigarro. Essa semana, o 
São Paulo Zona Sul inicia 
uma série com digas para 
largar o vício. P����� 2



16 DE AGOSTO DE 2019PÁG. 02

Vila Clementino tem serviço gratuito 
para ajudar quem quer parar de fumar

•SAÚDE

Em 29 de agosto, aconte-
cem ações diversas de preven-
ção e tratamento do tabagis-
mo, por conta do Dia Nacional 
de Combate ao Fumo. Por isso, 
o São Paulo Zona Sul indica, 
a partir dessa semana, um 
roteiro para as pessoas que 
querem ajuda para parar de fu-
mar e ganhar mais saúde sem 
precisar sair da região: Vila 
Mariana, Jabaquara e Saúde 
contam com diversos serviços 
gratuitos de apoio a quem 
quer largar o vício.

De acordo com a psicóloga 
e especialista no assunto Ivone 
Charran, aproximadamente 
5% dos fumantes conseguem 
abandonar o cigarro sozinhos, 
sem tratamento ou acompa-
nhamento médico. “O restan-
te, ou 95%, precisam de ajuda 
especializada”, afi rma.

Segundo dados do Incor, a 
cada ano 6 milhões de pessoas 
morrem em todo o mundo por 
doenças atribuídas ao cigarro. 
No Brasil, cerca de 130 mil pes-
soas morrem todos os anos ví-
timas de doenças relacionadas 
ao fumo, o que representa 13% 
do total de óbitos do país. “O 
tabaco mata mais que todas as 
outras drogas juntas”, garante 
o psiquiatra Montezuma Pi-
menta Ferreira, do Ambulató-
rio de Tabagismo do Hospital 
das Clínicas de São Paulo.

Prev-Fumo
Um dos principais servi-

ços na região é prestado pela 
Universidade Federal de São 
Paulo - a Unifesp, na Vila Cle-
mentino. 

O Núcleo de Prevenção e 
Cessação do Tabagismo (Pre-
vFumo), ligado à disciplina de 
Pneumologia da Escola Pau-
lista de Medicina da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(EPM/Unifesp) e ao Hospital 
São Paulo / Hospital Univer-
sitário (HSP/HU), apresentou 
uma taxa de sucesso de 50%, 
de acordo com recente levan-
tamento feito com o público 
atendido.

De janeiro de 2018 a março 
de 2019, o PrevFumo avaliou 
800 pacientes, dos quais 70% 
eram mulheres e 30%, homens. 
Desse total, 50% parou de fu-
mar no prazo de um ano, que 
é o critério de tempo utilizado 
para considerar um indivíduo 
como ex-fumante. A média de 
idade do grupo foi de 53 anos. 
Ainda estão em tratamento 
460 fumantes. Resultados dos 
testes de função pulmonar 
(espirometria) realizados indi-
caram que 22% dos pacientes 
já apresentavam alteração da 
função dos pulmões, carac-
terizando Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC).

O tratamento adotado é 
gratuito, baseando-se nas nor-
mas do Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes 
da Silva (Inca), órgão do Mi-
nistério da Saúde responsável 
por regulamentar o tabagismo 
no Brasil. O tratamento não 
farmacológico constitui-se de 
técnicas cognitivo-comporta-
mentais, abordadas em reuni-
ões de grupo com a duração 
de oito sessões semanais de 

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!

90 minutos cada uma. Já a 
terapia farmacológica, que é 
fornecida pelo governo, dispo-
nibiliza adesivos de nicotina e 
bupropiona, medicamento via 
oral para diminuir a vontade 
de fumar.

Os interessados em partici-
par do programa devem agen-
dar um horário para avaliação 
individual e realização de tes-
te de função pulmonar, pelos 
telefones (11) 5572-4301 ou (11) 
5576-4848 (ramal 17004). O 
ambulatório está localizado 
na Rua Botucatu, n.º 979 - Vila 
Clementino, próximo à esta-
ção Hospital São Paulo (Linha 
5 - Lilás).

Sobre o PrevFumo
O Núcleo de Prevenção e 

Cessação do Tabagismo (Pre-
vFumo) foi criado em 1988 
pela Escola Paulista de Medici-
na da Unifesp e pelo Hospital 
São Paulo, com a fi nalidade de 
auxiliar fumantes que desejam 
parar de fumar.

Os atendimentos  são 
feitos em grupo ou indivi-
dualmente por uma equipe 
multiprofissional, formada 
por médicos, enfermeiros, 

fi sioterapeutas e psicólogos. 
O Núcleo realiza, em média, 
quatro mil atendimentos por 
ano.

A cada dois meses, há dis-
ponibilidade de horário para 
dez novos grupos. Todos os 
pacientes realizam teste de 
função pulmonar (espirome-
tria).

A psicóloga Rosângela 
Vicente, coordenadora do 
Prevfumo, afirma que o nú-
cleo atende atualmente oito 
grupos de atendimento, cada 
um com aproximadamente 
20 pessoas, e que abrem 30 
novas vagas toda semana. Ela 
destaca ainda que o agenda-
mento é simples. “Basta ligar 
e marcar uma avaliação inicial. 
Não é necessário encaminha-
mento médico, mas verifi-
camos uma série de fatores, 
como índice de dependência, 
ambiente social, sintomas e 
medicação utilizada”.

Nas últimas duas décadas, 
o Brasil tem sido considerado 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) como o país com 
a maior taxa de sucesso na 
cessação de tabagismo.

Foto:Divulgação

•ESTÉTICA

Tons de nude: moda 
que veio para fi car

Durante o inver-
no, alguns tons têm 
preferência das 
mulheres na hora 
de pintar as unhas: 
vermelhos inten-
sos, vinho e tons 
terrosos, a partir 
do marrom, estão 
todos os anos en-
tre os preferidos, 
para combinar com 
roupas da mesma 
cartela de cores. “O 
preto é outra cor 
que agrada muitas 
mulheres - especial-
mente no inverno, 
mas na realidade 
têm suas fãs o ano 
todo”, conta Rose-
mary Teruo Inoki, do salão Cut 
& Color. 

Mas, nos últimos dois anos 
os tons nude se tornaram os 
queridinhos para as unhas. Os 
nudes se tornaram sinônimo de 
elegância e mistério e acabam 
agradando clientes de diferentes 
estilos e personalidades. E não 
só no inverno, o ano inteiro.  

“Todas as semanas investi-
mos em tons novos, das marcas 
prediletas das clientes: Anita, 
Risqué, Colorama,  Dailus, Im-
pala, Vult... ”, completa a outra 
especialista em cores do Cut & 
Color, Michelle Ceródio.

O salão tem um estilo mo-
derno e por isso atrai clientes 
em busca de novidades, sempre. 
Mas, há também aquela parcela 
mais tradicional e em busca 
de tons clássicos. “Por isso é 
importante manter atenção às 
tendências, inclusive ao que 
usam as celebridades”, diz Rose. 

Além da diversidade de tons 

, elas garantem, é preciso ter 
manicures preparadas para se-
guir as expectativas das clientes. 
“Não é só no tom que as opi-
niões das clientes são diversifi -
cadas. O tratamento à cutícula, o 
formato e o tamanho das unhas 
são todas opções muito pessoais 
e que precisamos respeitar”, diz 
Michele.

O salão também é bastante 
procurado por homens, inclusi-
ve no cuidado das unhas, que 
há tempos deixou de ser uma 
opção só das mulheres. 

As manicures da Cut & Color 
atendem com horário marcado.

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

telefone: 2640-3660.
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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

•URBANISMO

Subprefeitura do Jabaquara recolhe 
carcaças de carros abandonados

•TRÂNSITO

CET altera mãos de trânsito 
em ruas da Vila Clementino

Mais de uma década atrás, 
a Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) fez uma série de 
alterações viárias em vis da Vila 
Clementino e os moradores do 
bairro protestaram muito. Ag-
ora, no próximo sábado, a CET 
volta a fazer mudanças na área, 
embora de menor porte. 

O bairro é marcado pela 
presença de muitas escolas, 
entidades de saúde e por todo o 
movimento que envolve o Hos-
pital São Paulo, a Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) 
e o comércio satélite que se 
formou no entorno. Vale de-
stacar, ainda, que vários novos 
empreendimentos imobiliários 
estão surgindo no bairro, de-
pois da inauguração das novas 
estações de metrô da Linha 
5 - Lilás. 

Nesse sábado, 17, a alter-
ação de circulação será nas 
ruas Leandro Dupret e Durval 

do Nascimento Miéle. Segundo 
a CET, a medida visa a melhorar 
as condições de segurança de 
pedestres e fl uidez no trânsito 
da região. A empresa ainda ale-
ga que a engenharia de campo 
vai acompanhar as alterações e 
orientar motoristas e usuários 
sobre as mudanças, visando a 
manter as condições de segu-
rança e fl uidez do tráfego.

Alterações
Rua Leandro Dupret: implan-

tação de mão única de direção, 
no sentido da Avenida Onze de 
Junho para a Rua Doutor Altino 
Arantes;

Rua Durval do Nascimento 
Miéle: inversão namão única 
de direção, no sentido da Rua 
Leandro Dupret para a Rua 
Doutor Bacelar;

Alternativas
Os veículos oriundos da Rua 

Leandro Dupret, no trecho en-
tre as ruas Luís Góis e Doutor 

Altino Arantes, deverão entrar à 
esquerda na Rua Doutor Altino 
Arantes, à direita na Rua Doutor 
Bacelar, à direita na Avenida 
Onze de Junho, à direita na Rua 
Leandro Dupret e à direita na 
Rua Durval do Nascimento Miéle;

Os veículos oriundos da Rua 
Doutor Altino Arantes deverão 
entrar à direita na Rua Doutor 
Bacelar, à direita na Avenida 
Onze de Junho, à direita na 
Rua Leandro Dupret e à direita 
na Rua Durval do Nascimento 
Miéle. Já

 os veículos oriundos da 
Avenida Onze de Junho, no 
trecho entre a Avenida Rubem 
Berta e Rua Doutor Bacelar, de-
verão virar à direita na Rua Le-
andro Dupret e à direita na Rua 
Durval do Nascimento Miéle;

A CET recomenta que os mo-
toristas procurem utilizar vias 
alternativas, evitando passar 
nas imediações das alterações.

Há carros pequenos, mé-
dios, grandes, até pequenos 
caminhões ou utilitários e vans. 
Importados e velhos. Totalmen-
te desmontados, sem rodas ou 
pneus, ou aparentemente em 
estado razoável de conserva-
ção. Mas, todos com algo em 
comum: estão abandonados 
há meses pelas ruas do Jaba-
quara e acumulando sujeira, 
representando até perigo de se 
transformarem em esconderijo 
para a população. 

A Subprefeitura do Jaba-
quara está promovendo uma 
série de operações sequenciais 
para remover essas carcaças 
das ruas. Mais de 30 vias públi-
cas e praças da região foram 
alvo da operação, que se inicia 
a partir da denúncia feita por 
moradores (veja em nosso 
site - www.jornalzonasul.com.
br - a lista completa de ruas 
que foram alvo da operação. 
Para solicitar a remoção de um 
veículo abandonado, é preciso 
usar o aplicativo 156, telefonar 
para o SAC da Prefeitura (fone 
156) ou acessar o site prefeitu-
ra.sp.gov.br. 

A partir da denúncia, a Pre-
feitura coloca um adesivo no 
carro, indicando que será remo-
vido em até 5 dias. O problema 
é que se o proprietário muda o 
carro de lugar, o processo deve 
ser reiniciado, com a denúncia 
e novos prazos.

Depois de recolhido e leva-
do ao pátio da Prefeitura, o ve-
ículo ainda pode ser requerido 
pelo proprietário, por até 90 
dias. Decorrido o prazo, o bem 
vai à leilão.

No ano passado, havia tan-
tos carros recolhidos - em mé-
dia, são cerca de 1500 por mês 
na capital - que os pátios esta-
vam lotados à espera de leilões. 
Só depois deles é que o serviço 
de recolhimento das carcaças 

pôde ser retomado.
Multa pesada
Muitos dos carros são aban-

donados porque têm proble-
mas mecânicos cuja solução 
é mais cara do que o valor de 
mercado do bem. Outros por-
que estão com documentação 
atrasada e com multas de trân-
sito e regulamentação. 

O fato é que “abandonar” 
um carro em via pública equi-
vale a descartar entulho irregu-
larmente pelas ruas da cidade, 
o que é um crime ambiental, 
passível de multa superior a R$ 
16 mil reais. 

Além da multa, o responsá-
vel que pretenda depois da re-
moção reaver o veículo deve ar-
car com os custos de guincho, 
variáveis conforme o tipo do 
automóvel e a distância entre 
o pátio e a Subprefeitura, além 
de pagar pelo equipamento 
utilizado para o procedimento 
e pelo trabalho da equipe. O 
proprietário também paga pela 
estadia do veículo no pátio. 

Vale ainda destacar que, 
legalmente, o proprietário deve 
dar baixa permanente no ve-
ículo quando não tem mais 

condições de circular pelas 
vias públicas, junto ao Departa-
mento EStadual de Trânsito de 
São Paulo. Só que, para isso, é 
preciso quitar todos os débitos 
existentes, sejam fi scais ou de 
multas, independentemente 
da responsabilidade pelas in-
frações. O veículo também não 
pode ter restrições fi nanceiras 
(alienação ou gravame, no caso 
de veículos fi nanciados).

Depois desse processo, o 
proprietário ainda precisa bus-
car empresas que atuam com 
o desmanche, para revenda 
de pessas usadas. Conforme 
prevê a lei estadual de des-
manche, que entrou em vigor 
no dia 1º de julho de 2014, o 
cidadão só pode entregar o 
seu carro às empresas que 
solicitaram o credenciamento 
ao Detran.SP. A lista dessas 
empresas está disponível no 
portal www.detran.sp.gov.br, 
clicando em “Desmanche” na 
área de“Legislação” da página 
inicial. Os estabelecimentos 
só podem comprar veículos 
diretamente dos cidadãos se os 
donos apresentarem a certidão 
de baixa permanente.
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•GASTRONOMIA

Restaurante chinês oferece 
combo para até 8 pessoas

Vai receber a família ou 
amigos para um jantarzinho? 
Procurando uma opção para 
economizar no almoço com 
os colegas da empresa, sem 
abrir mão do sabor, variedade 
e qualidade? Um restaurante de 
comida oriental em Mirandópo-
lis acaba de lançar um “combo” 
ideal para esse tipo de situação.

O Combo Festa do China 
Wei serve até oito pessoas 
e custa apenas R$ 135! “Se-
lecionamos os pratos prefe-
ridos dos clientes. Vem um 
yakissoba jumbo, fi lé da chi-
na, Frango Agridoce, Arroz 
Chinês, rolinhos de legumes, 
frango empanado, e biscoi-
tos da sorte”, explica Tereza 
Wei, proprietária do restau-
rante que já tem história de 
boas promoções na região. 
“E pode fi car tranquilo: chega 
fresquinho e quente em até 1 
hora na sua casa, qualquer dia 
da semana. Sai uma média de 
apenas R$ 16,90 por pessoa”, 
destaca. Ela conta que ainda é 
possível trocar o frango agri-
doce por frango xadrez, com 
um acréscimo de apenas R$ 4 
no valor total.

Outra novidade da casa é 
uma linha de itens da culinária 
japonesa: missoshiru, hot roll 
e tempurá. Vale conferir!

Rodízio chinês 
 Legumes frescos, massa 

no ponto, tempero capricha-
do. Um bom yakissoba é da-
quelas refeições completas. 
E ainda pode atender a dife-
rentes paladares, já que há 
yakissobas de carne, frango, 
mistos ou só com  vegetais. 

Mas a casa também ofere-

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

NOVIDADE!
SANDUÍCHES 
GRELHADOS

Fones: 
* 2275-

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 -  Planalto Paulista
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SCUPIM
COM VINAGRETE

CALABRESA
COM VINAGRETE

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ
COM VINAGRETE

SÓ 

R$ 9,90 (CADA)

ce delícias como fi lé com bró-
colis, lombo frito, peixe em-
panado, frango a passarinho, 
rolinhos (mozarela, pizza, 
frango catupiry, e legumes) e  
o próprio famoso yakissoba.     

Aliás, uma boa dica para 
conhecer a culinária do China 
Wei é optar pelo rodízio, dis-
ponível no jantar. Pelo preço 
promocional de 32,90 por 
pessoa, com sobremesa inclu-
sa, qualquer dia da semana, 
é possível pedir à vontade. 
Além dos pratos principais, o 
rodízio inclui acompanhamen-
tos e entradas como guioza, 
frango empanado e Niku-
manju, que é aquele macio e 
saboroso pãozinho recheado 
e cozido no vapor. 

Outro destaque do China 
Wei são os pratos “Express”, 
ideais para quem quer pedir 
no horário de almoço.

Para sobremesa, é possí-
vel escolher entre rolinhos 
de banana com chocolate ou 
Romeu e Julieta. Tem também 
banana caramelada e abacaxi 
caramelado, além de banana 
caramelada com chocolate.

É possível fazer os pedidos 
usando os aplicativos UberE-
ats e Rappi, mas a China Wei 
tem seu próprio sistema no 
site ou atende por telefone 
(5581-1010), com promoções 
bem saborosas. Bem mais 
barato que muito restaurante 
por quilo, com a diferença que 
tudo é feito na hora.

O China Wei fica na Rua 
Luís Góis, 1106 – Mirandópolis. 
Telefone: 5581-1010. Mais infor-
mações sobre o cardápio e pe-
didos online pelo site chinawei.
com.br. Abre às 11h00 todos os 
dias e fecha às 23h00 aos sába-
dos e às 22h00 aos domingos.

O Combo Festa do China Wei serve até oito 
pessoas: vem um yakissoba jumbo, filé da china, 

frango Agridoce, Arroz Chinês, rolinho de legumes, 
frango empanado, e biscoitos da sorte: custa apenas R$ 135

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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Prefeito parabeniza nova diretoria 
da Associação dos Jornais de Bairro

•COMUNICAÇÃO

•EDUCAÇÃO

Professora Débora Garofalo receberá
“certifi cado de boas práticas”, dia 19

O prefeito Bruno Covas 
e o secretário Municipal de 
Comunicação, Marco Antonio 
Sabino, entraram em contato, 
essa semana, com  a Asso-
ciação de Jornais de Bairro 
de São Paulo (Ajorb-SP).  Co-
vas e Sabino já reiteraram 
a importância da imprensa 
regional na divulgação de 
reivindicações de demandas 
da comunidade, respeitando 
as diferenças de cada um dos 
96 distritos paulistanos.

O objetivo do telefonema 
foi parabenizar a nova direto-
ria da associação, que recen-
temente divulgou seus planos 
para fortalecimento de toda 
categoria, tanto comercial 
quanto editorialmente.

Outro desafi o da nova di-
retoria será contribuir para 
que os veículos regionais da 
capital estejam totalmente 
inseridos no ambiente digital 
e ampliem a interação em 

sites e redes sociais com seus 
leitores, incentivando a práti-
ca de cidadania e melhorando 
a qualidade de vida de quem 
vive em São Paulo.

A mídia comunitária re-
gional sempre foi um canal 
de comunicação aberto à po-
pulação para demandas que 
têm pouco destaque na mídia 

tradicional e a internet facilita 
esse trabalho.

Novas centralidades
Ainda essa semana,  a 

Ajorb foi convidada a parti-
cipar de entrevista ao vivo 
com o prefeito no programa 
Metrópole em Foco, da Rádio 
Trianon AM. No encontro, 
Bruno Covas tratou de temas 

como o surto de sarampo na 
capital, a regulamentação 
dos patinetes e projetos de 
reurbanização para o centro 
histórico.

Covas ainda destacou a 
importância de descentralizar 
a atuação da Prefeitura. “São 
como 96 cidades dentro da 
capital. Essa é inclusive uma 
das justifi cativas que a gente 
encontrou para poder fazer 
a concessão dos terminais 
de ônibus da cidade. É criar 
novas centralidades, através 
de espaços que hoje são ocio-
sos, que podem ter um centro 
comercial, que geram vagas 
de emprego que não fi cam só 
no centro da cidade”, disse o 
prefeito, durante o encontro.

A eleição para a nova di-
retoria da Ajorb ocorreu em 
julho de 2019 e o mandato 
se estenderá até 2021, sob a 
presidência de Wagner Farias, 
da Gazeta de Pinheiros.

Três policiais civis do Campo Belo 
recebem certifi cado de Polícia Nota Dez

Três policiais civis da 27a. 
Delegacia de Polícia, respon-
sável por bairros como Cam-
po Belo, Moema e Planalto 
Paulista, foram homenagea-
dos com o certifi cado “Poli-
cial Nota 10”. 

A equipe é formada pelo 
delegado Mario Gomes Pe-
reira, o investigador Carlos 
Cesar Alves e o escrivão Mar-
celo Ernandes de Moraes. Os 
agentes atuam no 27° Distrito 
Policial (Campo Belo) e foram 
os responsáveis pela prisão 
em fl agrante, posteriormente 
convertida em preventiva, de 
um integrante de uma organi-
zação criminosa.

A detenção aconteceu no 
dia 18 de julho, na zona leste 
da Capital. Na ocasião, os po-
liciais realizavam diligências 
em uma residência visando 
cumprir um mandado de bus-
ca e apreensão, quando, no 
local, encontraram o crimino-
so, o qual tinha em aberto um 

mandado de prisão.
Em buscas pelo imóvel 

foram apreendidas duas es-
pingardas - calibres 12 e 4.5 
mm, uma submetralhadora 
9mm, duas pistolas calibre 
7.65 e 380, além de um car-
regador e munições de diver-
sos calibres. Também foram 
recolhidos veículos de luxo, 
uma moto náutica e vários 

relógios de alto valor.
“Quando há uma prisão 

relevante assim, por trás há 
uma equipe que trabalhou 
muito, com bastante empe-
nho. Bom isso, fi co muito feliz 
com a homenagem. É uma 
motivação para continuar 
desenvolvendo um grande 
trabalho. E um incentivo para 
outros policiais que alme-

jam esse reconhecimento”, 
afi rmou Carlos, que chefi a a 
equipe de investigação do DP.

Há 32 anos na instituição, 
o investigador já atuou em 
unidades especializadas da 
Polícia Civil como Departa-
mento Estadual de Inves-
tigações Criminais (Deic) e 
Departamento Estadual de 
Prevenção e Repressão ao 
Narcotráfi co (Denarc). Ao lon-
go da carreira, já recebeu, in-
clusive, elogio da polícia ame-
ricana, por meio do Federal 
Bureau of Investigation (FBI).

Em sua sétima edição, a 
iniciativa Policial Nota 10, 
criada pela Secretaria da Se-
gurança Pública, tem como 
objetivo reconhecer e estimu-
lar o bom trabalho policial em 
todo o Estado de São Paulo. A 
solenidade acontece na sede 
do Palácio dos Bandeirantes. 

Além deles, outros poli-
ciais civis, militares e técnico-
-científi cos serão agraciados. 

Divulgação/Secom

•SEGURANÇA

Colibri Odontologia
CLiNICO GERAL - CLAREAMENTOS

CIRURGIA/BICHECTOMIA

DRA. ANDRESSA ALMEIDA

DRA. GRAZIELLA GIONGO

DRA. JESSICA LOSACCO 

DRA. NATHALIA FARIA

Rua Bertioga, 149 - Praça da Árvore 
Conjunto 101

(11) 94555-8458

CRO: 131394 

CRO: 131194

CRO: 131591

CRO: 131125

ATENDIMENTOS COM HORA MARCADA POR TELEFONE 
OU  WHATSAPP:

A professora Débora Deni-
se Dias Garofalo, fi nalista do 
Global Teacher Prize, consi-
derado o Oscar da educação 
mundial, receberá no próximo 
dia 19 de agosto o “Certifi ca-
do de Boas Práticas da Escola 
de Gestão e Contas Públicas” 
do Tribunal de Contas do Mu-
nicípio de São Paulo (TCMSP). 

Formada em Letras e Pe-
dagogia com especialização 
em Língua Portuguesa, Dé-
bora Garofalo se dedica, há 14 
anos, à Educação Fundamen-
tal na Rede Pública da cidade 
de São Paulo. 

Seu trabalho pedagógi-
co inovador é reconhecido 
dentro e fora do Brasil, o que 
valeu à professora vários prê-
mios na área de Educação, 
dentre eles “Professores do 
Brasil 2018” e “Desafio de 
Aprendizagem Criativa do MIT 
2019’”. 

Débora ganhou reconheci-
mento internacional ao levar 

para sala de aula o projeto 
de ‘Robótica com Sucata’, 
no qual jovens estudantes de 
uma escola da periferia do Ja-
baquara transformaram uma 
tonelada de lixo espalhado 
naquela comunidade em pro-
tótipos robóticos. 

Como finalista da Global 
Teacher Prize de 2019, Débora 
foi considera uma das dez me-
lhores professoras do mundo, 

tendo sido a primeira educa-
dora brasileira a alcançar esse 
grau de reconhecimento. 

A solenidade de entrega 
do “Certifi cado de Boas Pra-
ticas” contará com a partici-
pação de Cláudia Costin, ex-
-ministra da Administração e 
Reforma e, Diretora Geral do 
Centro de Excelência e Inova-
ção em Políticas Educacionais 
da FGV do Rio de Janeiro.

SERVIÇO:
Data: Dia 19 de agosto às 

14h30, no Plenário do Tribu-
nal de Contas do Municipal 
de São Paulo. Local: Av. Prof. 
Ascendino Reis, 1130 – Vila 
Clementino . Entrada pela 
Portaria A. Acesso pela linha 
5 lilás do Metrô – Estação 
AACD – Servidor. Inscrições 
gratuitas pelo link: https://bit.
ly/2HjaBmE
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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

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

Rua Luis Goes, 1466 
Conjunto 04

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

ALPHA
ImóveIs

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

APTO METRÔ PARAÍSO
115 M2 AU

3 Dormitórios, 1 suíte, Sala 2 ambientes com varanda,
repleto de armários, dependência de  empregada completa,

1 vaga, lindo! R$ 650 mil   

APTO METRÔ VILA MARIANA 
115 M²

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

 R$ 670 mil - Condomínio Baixo

AP. METRÔ PARAÍSO
80 M² AU  

2 dorm, sala 2 amb, DE, 1 WC, 
1 vaga Lindo!!!  Pronto para 

morar R$ 415 MIL

KIT NET PRÓX METRÔ

SÃO JOAQUIM 40M² AU

R$ 200 MIL

AP. METRÔ SANTA CRUZ  
80M²

3 dorm, sala 2 amb, 2 WC, 
coz, lavand. s/vaga

R$ 350 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorm, sala 2 amb c/ varanda. 

DE, lazer total 1 vaga.

R$ 410 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
76M² AU

2 dorms, sala 2 ambs. c/
varanda, dep. emp, 2 WC´s,

1 vaga. R$ 650 mil

CASA METRÔ SÃO JUDAS 

240 M² AU
3 dorm, 1 ste, 2 salas, 4 WC, 
edícula c/ 1 dor e WC, lavand. 

R$ 870 MIL

APTO 
METRÔ CONCEIÇÃO

1 dorm, outro reversível,
sala 2 ambs. c/ varanda, WC, 

coz, lavand, 1 vaga.
Pacote R$ 1.800,00

cr
ec
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AP METRÔ PÇA DA ÁRVORE 

60 M²

Reformado!!!, 2 dorm, sala 2 amb, 

coz, 1 vaga  R$ 420 mil

AP . VL. CLEMENTINO PROX 
METRÔ HOSPITAL SP 50 M²

2 dorm, 1 reversível. Sala
2 amb, coz, lavand, s/vaga

R$ 370 MIL, cond. R$ 360,00

METRÔ PARAÍSO
86 M² AU

2 dorm, sala 2 amb, D.E, AS, 
coz, 1 WC, 1 vaga

R$ 460 MIL.

CASA METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE

220M² AC
3 dorm, 2 vagas,

R$ 750 MIL

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
60 M²

2 dom, sala 2 amb.

R$ 380 MIL

APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²

2 dorm, sala 2 amb, c/varanda. 

DE lavand, lazer total.

R$ 750 MIL

Primeira assembléia do Movimento Popular de 
saude Vila Mariana (MPsVM)

Todos e todas estão convidados para a Primeira  Assembléia do 
Movimento Popular de saúde  da área da sub-Prefeitura de Villa 

Mariana, para aprovação de seu Estatuto e início dos trabalhos que 
envolvem o tema da saúde e a assistência do sUs na Vila Mariana.
O MPsVM fará parte da UMPs ( União de Movimentos Populares de 

saúde da cidade de são Paulo). Este  movimento é uma entidade sem 
fins lucrativos e  tem como objetivo a organização  de cidadãos que 

visam melhorar a assistência à saúde  através do sUs 
(sistema Único de saúde). Existe  desde os anos que antecedem  a 

criação da Lei do sUs de 1990.
A UMPs reúne mensalmente representantes das regiões que 

correspondem à área de abrangência   das subprefeituras para discutir 
e propor soluções   que são reivindicadas aos órgãos competentes 

através dos movimentos populares, dos conselhos Gestores de saúde 
e do conselho Municipal de saúde.

Esta Assembléia acontecerá no dia 22 de agosto, das 15:00 às 18:00 
horas, na sub-Prefeitura de vila Mariana: Rua José de Magalhães, 500, 

Vila clementino.

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

curso Individual e Personalizado
sistema Android para celular e Tablet 

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

E.mail: marimartha@gmail.com

aJUdaNTE dE PRodUÇÃo
Para montagem de equipamentos.

Experiência mínima de 2 anos.
sexo Masculino, idade 24 a 35 anos,

residente na região
Interessados enviar currículo para 

curriculoprod2019@gmail.com

Cozinha, WC,
Área serviço,

 água/luz separado
Para casal ou Sra.

QUaRTo MoBiliado 
JaBaQUaRa

Tratar: 5677-1884  
99818-5437

Quarto, banheiro, cozinha 
e lavanderia. Casa con-
domínio – Reformada – 

Seguro Av. Agua Funda, 316 
Vl. Guarani

alUgo

direto com Proprietário
cel: 9 9941-4617

2 dorms, sala 2 ambs, 
coz, banh, lavand, 
Qualquer dívida, 
entre em contato.

aPTo MoBiliado 
METRô PÇa áRVoRE

fone: 2872-7219
cel: 99518-7219
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iMÓVEisiMÓVEis
LOCAÇÃOvENDA

casa TéRREa PRÓx. 
gaRagEM cMTc 

JBaBaQUaRa
R$ 290 Mil

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

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

Excelente oferta, abaixo da avalia-
ção, vago, c/ 2 suítes, living p/ 2 

ambientes c/ sacada, lavabo, cozi-
nha c/ AE, lavanderia c/ AE, gara-
gem p/ 2 carros, prédio c/ lazer.

aPTo
BQ. da saÚdE

R$ 350 Mil

5583-0021 / 5581-3323
CRECI 017.070

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

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

Ótimo para moradia ou renda.

aPTo - R$ 430 Mil
ao lado do METRô

Creci no 19.761-J
5588-3366/5588-4423
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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$ 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

SOBRADO COM.
AV. BQ. DA SAÚDE

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

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

Depósito - REF.: 17.481

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

p/ 2 carros- REF.: 17.179

APTO
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

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

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

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

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

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

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, 
living, sl. jantar, lavabo, cozinha, 

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

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

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

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 360 MIL

Excelente localização, a 400 
mts. do Metrô Alto do Ipiranga, 
vago, c/ 2 dormitórios, living., 

cozinha, lavanderia, sem 
garagem, terreno 4,25 x 9,88 

mts., construção 74m² - 
REF.: 17..611

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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 385 MIL

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

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

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

REF.: 17.457

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
A 450 mts. do Metrô A. do 

Ipiranga, área útil de 63m², c/ 
2 dormitórios c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, lavanderia, 

wc p/ empreg., garagem p/ 1 
carro - REF.: 17.208

SOBRADO 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

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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 465 MIL

Ótima oferta, reformado, cons-
tr. 174m², c/ 2 dorm., suíte, 
closet, escritório, wc social, 
living p/ 2 amb., sl. jantar, 

lavabo, coz. c/ AE, depósito, 
amplo quintal c/ churr., ampla 
gar. p/ 1 carro - REF.: 17.236

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

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

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 15.559

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Prédio de 10 anos, ótimo aca-
bto, AU = 90 m², c/ 3 dorm. 

c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada gourmet envidraçada, 
coz. planej., lavand. c/ AE, 

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.550

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
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 9 x 20 = 180 m², AC 
= 200 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., escritó-
rio, lavabo, cozinha, depósito, 
dep. p/ emp., gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta por apto. até 
mesmo valor - REF.: 16.769

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
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Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA

AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

Fone: 5585-2088
Horário 2a a 6a das 8:00 às 18:00 horas

Sábados das 9:00 às 13:00 horas

www.dinamarimoveis.com.br

CASAS TÉRREAS

APARTAmEnToS

SALÕES ComERCIAISSoBRADoS

SALAS

JARDIm 
CAmPAnARIo

R$ 630.00
1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA

VILA DAS mERCES
R$ 1.000.00

(SEm ConDomInIo)
1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO

TRAVESSA DA
RUA Dom VILARES 

R$ 1.300.00
3 DORMITORIOS COM 
AE E 1 SUITE SALA 2 
AMBIENTES COZINHA 

COM AE BANHEIRO ÁREA 
SERVIÇO 2 VAGAS 

VILA GUmERCInDo
R$ 2.200.00 

(PACoTE)
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
AREA SERVIÇO CO 
DEPENDENCIA DE 

EMPREGADA E 1 VAGA.

IPIRAnGA
R$ 3.000.00

3 DORMS COM 1 SUITE 
COM AE SALA 2 AMBS 
COZINHA PLANEJADA 
3 BANHEIROS LAVABO 

AREA DE SERVIÇO
COM DEP DE 

EMPREGADA 2 VAGAS

JD DA SAUDE -/+
R$ 800.00

(PERTo Do CoRREIo)
SALÃO COM 40 METROS 

E 1 BANHEIRO E
1 QUARTINHO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 500.00

SALAS COM 20 METROS 
E 1 BANHEIRO

VILA moRAES
R$ 1.200.00

2 SALAS COM 100 
METROS E 2 BANHEIROS 

SÃo JUDAS
R$ 2.000.00 (PACoTE)
SALA COM 32 METROS
2 BANHS COPA 1 VAGA

PRAÇA DA ÁRVoRE
R$ 900.00

2 SALAS COM BANHEIRO
E AREA LIVRE

SoBRADoS

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 400.00

1 DORMITORIO

E BANHEIRO

VILA moRAES
R$ 600.00
CASAS COM

1 DORMITORIO
COZINHA BANHEIRO

E LAVANDERIA

IPIRAnGA A PARTIR 
DE R$ 650.00

(Ao LADo Do mETRÔ 
IPIRAnGA)

CASAS COM 1 DORM 
COZ BANHEIRO  QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 650.00

1 DORMITORIO
COZINHA
BANHEIRO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 750.00 (SEGURo 
FIAnÇA PAGo PELo 

PRoPRIETARIo)   
1 DORM COZ BANHEIRO.

BEM BONITINHO!!!

VILA CAmPESTRE 
(JABAQUARA)

R$ 850.00
1 DORMITORIO GDE 

SALA GDE  COZ BANH 
QUINTAL E AS

V.moRAES R$ 940,00
(TIPo ConDomInIo)
2 DORMITORIOS  SALA 

COZINHA BANHEIRO 
LAVANDERIA S/GARAGEM 

– TUDO NOVO 

V. GUmERCInDo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO

E   QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO

AS QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.400.00 (ComL)

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

GARAGEM P/2 CARROS

ÁGUA FUnDA
R$ 750.00

1 DORMITÓRIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA
E QUINTAL

JARDIm DA SAÚDE
R$ 3.800.00 
(ComERCIAL)
3 DORMITÓRIOS

COM 2 SUITE SALA
2 AMBIENTES COZINHA 

BANHEIRO AREA 
SERVIÇO COM 

BANHEIRO 4 VAGAS
DE GARAGEM 

DEP EMPREGADA 
E QUINTAL

VILA mARIAnA
R$ 4.000.00 
(ComERCIAL)

4 DORMITÓRIOS SALA 

2 AMBIENTES COPA 

E COZINHA COM AE 

QUINTAL NOS FDS COM 

BANHEIRO DISPENSA 

HALL CORREDOR COM

6 VAGAS DE CARRO

VILA LIVIEIRo
R$ 1.700.00

C/ IPTU
2 DORMITORIOS COM 

AE SALA COZINHA COM 
AE BANHEIRO LAVABO 

ENTRADA P/CARRO

IPIRAnGA
R$ 1.400.00

ASSOBRADADO COM 
2 DORMITORIOS 

SALA COPA COZINHA 
BANHEIRO AREA 

SERVIÇO E QUINTAL 
COBERTO

VILA moRAES
R$ 1.300.00

2 DORMITÓRIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

AREA DE SERVILÇO COM 

BANHEIRO E GARAGEM

TABoÃo-DIADEmA
R$ 800.00

1 DORMITORIO GRANDE 

SALA GRANDE COZINHA 

GRANDE BANHEIRO 

GRANDE AREA SERVIÇO

JARDIm DA SAÚDE
R$ 1.500.00

2 DORMITÓRIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

AREA DE SERVIÇO

1 VAGA

IPIRAnGA
R$ 1.800.00

2 DORMITÓRIOS COM 

AE SALA BANHEIRO 

COZINHA PLANEJADA 

AREA SERVIÇO 1 VAGA

BARRA FUnDA
R$ 2.400.00

3 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO COM 

BANHEIRO 1 VAGA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 6.000.00 
(ComERCIAL)

3 DORMITORIOS COM 
AE E 1 SUITE SALA 
COZINHA COM AE 2 

BANHEIROS LAVABO DEP 
EMPREGADA QUINTAL 

GARAGGEM P/6 CARROS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMS SALA COZ 
BANH QTAL NOS FDS  

COM 1 QUARTINMHO E 
BANH QTAL GRANDE NA 

FRENTE E GAR. TODO 
REFORMADO.LINDO!!!!

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA COM ARMARIO 
BANHEIRO AREA SERVIÇO 

COM  BANHEIRO 
GARAGEM E EDICULA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMITÓRIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVABO QUINTAL 
GARAGEM PARA

2 CARROS

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00
3 DORMITÓRIOS 

COM 1 SUITE SALA 2 
AMBIENTES COZINHA 

3 BANHEIROS QUINTAL 
NOS FDS AREA EM CIMA 

COM 150 METROS 4 
VAGAS DE GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 3.000.00
(ComL/RES)

ASSOBRADADO COM
3 DORMITÓRIOS SENDO 

1 COM AE SALA
2 BANHEIROS COZINHA 

QUINTAL GRANDE

SÃo JUDAS
R 800.00

SALÃO COM
60 METROS

E 1 BANHEIRO

V. DA SAÚDE
(Ao LADo Do
PLAZA SUL)
R$ 800.00

SALÃO COM 25 METROS
E BANHEIRO

JD DA SAÚDE
R$ 1.800.00

SALÃO COM 40 METROS 

E 1 BANHEIRO E 

CORREDOR AO LADO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.000.00

SALAO COM 1 PORTA
DE AÇO COM 96 

METROS C/PIA DE 
COZINHA E 1 BANHEIRO

VILA GUmERCInDo
R$ 2.300.00

SALÃO COM 65 METROS 
C/MESANINO PIA DE 

COZINHA 1 DISPENSA
E 1 ESCRITORIO

PRAÇA DA ÁRVoRE
R$ 3.500.00

SALÃO COM 120 

METROS COPA COZINHA 

E 3 BANHEIROS

Dom VILARES
R$ 3.600.00

2 SALÕES NA PARTE DE 
BAIXO MEDINDO +/- 100 
M C/ BANH C/ ESCRIT E 
BANH NA PARTE DE CIMA 

COZ+ 2 SALOES. 

HIGIEnÓPoLIS

R$ 4.000.00

BOX MEDINDO

6.5X 8. 5 METROS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 6.000.00

EXCELENTE SALAO
COM 148 METROS 
COM 4 BANHEIROS 

ESCRITÓRIO VESTIÁRIO 

IPIRAnGA
R$ 8.000.00

(Ao LADo mETRÔ 
IPIRAnGA)

GALPÃO COM
500 METROS E
2 BANHEIROS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 18.000.00

EXCELENTE IMÓVEL 
COM 4 SALÕES DE 

+- 700 METROS 
CADA,CONTENDO 

CADA UM VESTIARIO, 
RECEPÇÃO NA FRENTE 

COM BANHEIRO E 
ESTACIONAMENTO NA 

FRENTE PARA 6 CARROS.

VILA DAS mERCÊS

R$ 30.000.00

GALPÃO COM 1.300 

METROS COM 3 

BANHEIROS ESCRITÓRIO 

REFITÓRIO VESTIÁRIO 

PONTE ROLANTE P/2 

TONELADAS ENTRADA 

PARA CARRETA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

SALA COM 56 METROS
2 BANHEIROS E 1 VAGA COBERTA
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•EVENTO

Plaza Sul Cultural terá Trupe Pé de Histórias no domingo, 18 
O Plaza Sul Shopping re-

ceberá uma apresentação da 
Trupe Pé de Histórias na pró-
xima edição do Plaza Cultural, 
no dia 18 de agosto, domingo, 
às 14 horas. O grupo levará 
para o Parque do Plaza, no 
piso P2, o espetáculo Nina 
Canta, que mescla canções 
de autoria própria com outras 
tradicionais e modernas do 
universo infantil.

A apresentação leva as 
crianças ao universo da me-
nina Nina, por uma aventura 
em que ela encontra bichos 
da fl oresta, do mar e do céu, 
além de trazer descobertas 

do dia a dia. A narrativa usa 
dramaturgia cômica e lúdica 
e se intercala com as canções 
para estimular a plateia a ser 
parte integrante da experi-
ência, em um clima de muita 
brincadeira. O conto pretende 
conquistar os pequenos por 
meio do humor e alegria e 
os adultos que resgatam as 
canções da infância.

“Com o Plaza Cultural, 
buscamos mesclar apresen-
tações artísticas para ofere-
cer diversão e cultural para 
crianças e adultos. Temos 
certeza que o show da Trupe 
Pé de Histórias, que mistura 

contação de histórias com 
canções infantis, será um 
sucesso com nosso público”, 
comenta Amanda Amaral, 
Coordenadora de Marketing 
do Plaza Sul Shopping.

 SERVIÇO Plaza Cultural 
com Trupe Pé de Histórias. 
Data e horário: domingo, 18 
de agosto, às 14h. Local: Par-
que do Plaza – P2. Classifi ca-
ção: Livre. Evento Gratuito 
O Plaza Sul Shopping fi ca na 
Praça Leonor Kaupa, 100 - Jar-
dim da Saúde. Tel.: 4003-7220 
Site:  www.plazasulshopping.
com.br. Instagram: @plaza-
sulshopping


