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Vacinas contra o sarampo 
continuam disponíveis em 
Unidades Básicas de Saúde

Pub na região da Berrini 
investe em programação musical 
e cardápio descolado refinado
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Quer ser atleta paralímpico?
A participação do Brasil 

nos Jogos Parapan-Ame-
ricanos de Lima 2019, no 
Peru, foi um show. A dele-
gação brasileira voltou de 
lá com nada menos que 308 
medalhas, entre as quais 
124 de ouro, 99 de prata e 
85 de bronze. Nunca ne-
nhum país somou tantas vi-
tórias em uma única edição 
de Parapan. Certamente, 
muitos jovens e crianças 
com deficiências físicas ou 
intelectuais podem se ins-
pirar para que, no futuro, 
se tornem também atletas: 
o mega campeão Daniel 
Dias (foto) surgiu assim, 
admirando outro atleta. 
Na região, há várias institui-
ções que podem contribuir 
nesse processo.   Página 3

Em várias vias da Vila Ma-
riana, Saúde e Jabaquara 
as ciclovias estão desapa-
recendo, com a faixa toda 

recapeada. Mas, a Prefeitura 
garante que é para que a 
pista exclusiva para bikes 
seja recuperada e ganhe 

em segurança. A Prefeitu-
ra também comentou o 
atraso da Ciclovia Domin-
gos de Morais. Página 5

©Wagner Carmo/Exemplus/CPB

Na Saúde, córrego Mirassol 
tem novo trecho canalizado

Ciclovias desaparecem
em várias vias da região

Obra é parte do pacote 
de intervenções para evi-
tar enchentes em diversos 
pontos da cidade. Já a 
readequação das bacias 
dos córregos Paraguai 
e das Éguas vai passar 
mais uma gestão ape-
nas no papel. Página 5

SOMENTE neste sábado das 08h às 17h

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

Ótica
Mara Rocha

5594-1898
2645-7506
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VOCÊ SABIA

Reciclagem sustenta milhares de famílias

Grandes geradores de resíduos precisam se cadastrar

O que muitos desperdiçam 
e consideram “lixo”, na verda-
de poderia contribuir para o 
sustento de muitas famílias no 
Brasil.  E não se trata apenas 
de abordar o despedício - ali-
mentos jogados fora, objetos 
trocados ainda em condição 
de uso, itens desnecessários 
que são comprados e esqueci-
dos em armários... Em espe-
cial as embalagens que usamos 
apenas para transportar pro-
dutos do ponto de venda até 
nossas casas representam ouro 
quando se pensa no potencial 
econômico desses produtos. 

Enquanto muitas pessoas 
desprezam material reciclá-
vel - plásticos, vidro, papel e 
metal - e não fazem separação 
em casa, outras sobrevivem 
e pagam suas contas todos 
os meses graças àqueles que 
encaminham os resíduos para 
reciclagem por meio da coleta 
seletiva domiciliar.

Todos os 96 distritos da 

cidade de São Paulo contam 
com serviço de coleta domi-
ciliar seletiva. Nas zonas sul e 
leste paulistana esse trabalho 
é prestado pela concessionária 
Ecourbis, que ainda adminis-
tra a Central Mecanizada de 
Triagem Carolina Maria de 
Jesus, em Santo Amaro.

Para saber os dias e horá-
rios em que a coleta é feita em 
sua região, basta acessar o site 
ecourbis.com.br. 

Há também Postos de En-
trega Voluntária, Estações de 
reciclagem em supermerca-
dos, programas de empresas 
e ongs... Ou seja, o que não 
faltam são opções para quem 
quer contribuir com o meio 
ambiente e ainda com o sus-
tento de milhares de famílias.

Plástico
O Brasil já é campeão em 

reciclagem de alumínio e isso 
graças ao trabalho de catado-
res que vendem as latinhas 
que muitos abandonavam 

após o consumo de bebidas.  
A reciclagem de papel tem 
igualmente bom desempenho.

Atualmente, o maior desa� o 
é conseguir aumentar também 
o volume plástico destinados 
à indústria recicladora. Um 
estudo feito pelo Fundo Mun-
dial para a Natureza (WWF) 
esse ano mostrou que o Brasil 
é o quarto país no mundo que 
mais produz lixo plástico no 
planeta. Só está atrás dos Esta-
dos Unidos (1º lugar), da China 
(2º) e da Índia (3º).

No Brasil, segundo dados 
do Banco Mundial, mais de 2,4 
milhões de toneladas de plás-
tico são descartadas de forma 
irregular, sem tratamento e, 
em muitos casos, em lixões a 
céu aberto. Aproximadamente 
7,7 milhões de toneladas de re-
síduos plásticos são destinados 
a aterros sanitários, desperdi-
çando a capacidade de reciclar 
esse material.

A poluição por plástico gera 

Termina em setembro o 
prazo para que todos os es-
tabelecimentos comerciais se 
autodeclarem no cadastro do 
Sistema de Controle de Resídu-
os de Grande Gerador (CTRE 
– RGG). Essa resolução entrou 
em vigor em 11 de julho, data 
da sua publicação no Diário 
O� cial, revogando as dispo-
sições em contrário. A Auto-
ridade Municipal de Limpeza 
Urbana (Amlurb) fará toda a 
gestão dos resíduos provenien-
tes dos estabelecimentos que 
geram mais de 200 litros de lixo 
por dia.

Atualmente a cidade de São 
Paulo possui a coleta domici-
liar voltada para as residências, 
logo, em atendimento a Lei 
13.478/2002, art. 141, todos 
os estabelecimentos que des-
tinam acima de 200 litros de 
lixo por dia, devem contratar 

uma empresa privada para a 
coleta, transporte, tratamento 
e destinação do resíduo. Anti-
gamente, o cadastro para essas 
empresas era feito por meio 
de formulários físicos, e agora, 
com a implantação do sistema 
CTR-RGG, facilitará o proces-
so de cadastro de forma online.

O novo modelo de gestão está 
embasado no Decreto 58.701, 
que estabelece na prática, que 
as empresas realizem o cadastro 
anualmente, utilizem de con-
têineres plásticos ou metálicos, 
proíbe a exposição dos resíduos 
em sacos plásticos em vias e lo-
gradouros públicos, assim como 
estabelece que a destinação dos 
resíduos seja feita somente para 
entidades cadastradas no Siste-
ma de Limpeza Urbana no Mu-
nicípio de São Paulo.

A � scalização � cará sob a 
responsabilidade da Amlurb e 

Subprefeituras. Os munícipes 
também podem efetuar denún-
cias pelo canal de atendimento 
ao cidadão SP156 e aplicativos 
homologados pela Prefeitura. 

 Novo sistema
 De acordo com o artigo 141 

da Lei 13.478, de 2002, todos 
os Grandes Geradores de Re-
síduos Sólidos, ou seja, esta-
belecimentos comerciais que 
geram mais de 200 litros de 
lixo por dia, devem contratar 
uma empresa responsável para 
a execução dos serviços de co-
leta, transporte, tratamento e 
destinação � nal dos resíduos 
gerados, mantendo via original 
do contrato à disposição da � s-
calização.

 A partir disso, a Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana 
(Amlurb) lançou recentemen-
te, um sistema eletrônico au-

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.

mais de US$ 8 bilhões de pre-
juízo à economia global. Le-
vantamento do Programa das 
Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma) indica que 
os diretamente afetados são os 
setores pesqueiro, de comércio 
marítimo e turismo.

Agentes ambientais
Se, por um lado, a poluição 

e a destinação incorreta de 
resíduos geram prejuízos, por 
outro a coleta seletiva, pro-
cesso de triagem e indústria 
recicladora trazem empregos, 
renda e avanços sociais, sem 
falar nos ganhos ambientais.

Em todo o país, estima-se 
que existam mais de 800 mil 
pessoas que trabalham como 
catadores e tenham sua renda 
principal advinda da venda de 
recicláveis. 

Em São Paulo, especialmen-
te em épocas de crise, a situa-
ção não é diferente. Milhares 
de famílias são sustentadas 
pelo resultado da venda de 
materiais para indústrias re-
cicladoras. 

Telines Basílio do Nasci-
mento Júnior, mais conhecido 
como Carioca, preside uma 
cooperativa de catadores que 
está entre as 25 conveniadas 
com a Prefeitura - a Coo-
percaps - na zona sul de São 
Paulo, que acaba de completar 
16 anos de existência. E ainda 
está na presidência de uma 
rede que reúne doze coopera-
tivas - oito na capital, uma em 
Campinas e outra em Nova 
Odessa.

Como o apelido sugere, 
Telines é na verdade um � u-
minense nascido na cidade 
de Nova Iguaçu. Mas já se 
considera paulistano: não só 
porque está há na cidade há 

45 anos, mas também porque 
foi aqui que descobriu sua 
vocação, seu potencial de lide-
rança, como ele mesmo de� ne.  

Depois de ter trabalhado 
por 12 anos “puxando carro-
ça”, Carioca descobriu que o 
trabalho autônomo não traria 
oportunidades. “Hoje eu sei 
que o trabalho coletivo é que 
rende mais”, diz.

Depois que passou a tra-
balhar em cooperativas que 
reúnem catadores, Carioca 
teve sua vida transformada. 
Fez faculdade de Gestão Am-
biental e pós graduação em 
Gestão de Projetos.

Já visitou países como Ja-
pão, Argentina e Peru, além de 
viver viajando pelo Brasil para 
interagir com outros atores da 
reciclagem no país, transmi-
tindo sua experiência, absor-
vendo novos conhecimentos e 
descobrindo tecnologias. 

Escala
Carioca conta que o trabalho 

em cooperativa o fez entender 
que a ação coletiva gera me-
lhores resultados. As parcerias, 
a coleta estendeida por  bair-
ros inteiros, o convênio com 
a Prefeitura fazem com que o 
volume seja bem maior. “A ação 
coletiva permite a coleta em 
escala.  Dessa forma, a coope-
rativa vende diretamente para 
indústrias recicladoras, sem in-
termediários”, explica Carioca.

E ele a� rma que não foi só a 
própria vida que a coleta sele-
tiva mudou. Ao longo de todos 
esses 32 anos em que trabalha 
com cooperativas, já viu cen-
tenas de vidas transformadas 
graças à renda gerada pela 
venda do material reciclável.

“Trabalhar com coleta sele-
tiva e triagem foi um divisor 

de água na minha vida. E vi 
essa história se repetir com 
muitas outras famílias que 
conseguiram renda na coope-
rativa”, conta. 

Ele aponta que, assim, ao 
longo dos anos foi também 
entendendo que o trabalho de 
“catador” tem uma função so-
cial e ambiental fundamentais. 
“A grande maioria nas coope-
rativas, hoje, é formada por 
mulheres, muitas delas chefes 
de família”, acrescenta Carioca, 
constatando a importância das 
cooperativas. “As mulheres 
entendem que têm liberdade 
nas cooperativas, para poder 
levar � lhos ao médico, moram 
perto do trabalho e da creche. 
Ao mesmo tempo, entendem 
que são agentes ambientais, 
sentem-se valorizadas”.

Vale destacar, entretanto, 
que os paulistanos ainda enca-
minham muito desse material 
valioso para aterros, ou seja, 
colocam plástico, papel e me-
tais no “lixo” comum em vez 
de encaminhar para recicla-
gem, pela coleta seletiva. 

“A consciência vem aumen-
tando gradativamente, mas 
ainda há muito trabalho a ser 
feito”, diz ele, que ainda aponta 
a importância de valorizar, no 
processo de compras, produtos 
que estejam em embalagens 
efetivamente recicladas. “Um 
salgadinho que vem em emba-
lagem em papel laminado, um 
bolo envolto em celofane, uma 
fruta em bandeja de isopor... 
Nada disso terá valor para 
reciclagem posteriormente”, 
exempli� ca. Separar o material 
seco reciclável, portanto, é mais 
do que uma responsabilidade 
ambiental. É também questão 
econômica e social.

PRESIDENTE DE COOPERATIVA DE 
CATADORES, “CARIOCA” DESTACA 
IMPORTÂNCIA NÃO SÓ AMBIENTAL DA 
COLETA SELETIVA E RECICLAGEM

todeclaratório chamado CTR-
-RGG (Controle de Resíduos 
de Grandes Geradores) no qual 
permite que todos os estabele-
cimentos comerciais, possam 
se cadastrar e se autodeclarar 

um grande gerador ou não.
Devem se cadastrar todas 

as empresas situadas no muni-
cípio de São Paulo, bem como 
as empresas com sede fora da 
capital, consoante ao Decreto 

58.701/2019 Capitulo II Art. 6º 
parágrafo 1º, que prestam ser-
viços nos processos de trans-
porte, manuseio, reciclagem ou 
destino � nal de resíduos sóli-
dos gerados na cidade.

AGORA, COMERCIANTES PRECISAM 
PREENCHER FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA 
CADASTRO DE GRANDES GERADORES

06 DE SETEMBRO DE 2019PÁG. 02
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CORTESIA

BINGO BENEFICENTE!

SORTEIO DE PRÊMIOS 
BENEFICENTE LEI 
FEDERAL NO 13.019/14 
MARCO REGULATÓRIO 
DO TERCEIRO SETOR

•ESPORTES

Jovens com defi ciência têm 
oportunidades no esporte

Os Jogos Parapan-Ameri-
canos de Lima 2019 se encer-
raram no domingo passado, 
1º de setembro, e entram para 
a história como o que o Brasil 
mais conquistas acumulou. 
Após nove dias de competição, 
nossos atletas chegaram à iné-
dita marca de 308 medalhas, 
entre as quais 124 de ouro, 99 
de prata e 85 de bronze. Nunca 
nenhum país somou tantas 
vitórias em uma única edição 
de Parapan.

Ao todo, 512 integrantes 
compuseram a missão brasilei-
ra em Lima, sendo 337 atletas, 
entre os quais atletas-guias, ca-
lheiros, goleiros e pilotos, que 
não possuem deficiência, de 
23 estados e do Distrito Federal 
em 17 modalidades.

O sucesso dos paratletas 
brasileiros pode inspirar muitas 
gerações e atrair novos talen-
tos esportivos. Prova disso é 
a história de um dos maiores 
medalhistas brasileiros, o na-
dador Daniel Dias. No ParaPan 
de Lima, ele conquistou 32 
medalhas no total e manteve a 
performance impressionante 
das grandes competições mun-
diais das quais participa.

Daniel sempre ressalta que 
se encantou pelo esporte pa-
ralímpico e pela natação ao ver 
outro nadador brasileiro, Clo-
doaldo Silva, ganhar medalhas 
nas Paraolimpíadas de 2004. 

 Já nos jogos ParaPaname-
ricanos Rio-2007, três anos de-
pois, portanto, ele se tornaria 
o maior medalhista brasileiro 
com 8 medalhas de ouro nas 8 
provas disputadas. Atualmen-
te, ele já conta com 33 meda-
lhas em Para Panamericanos 
e se prepara para disputar o 
mundial de Natação que acon-

tecem em Londres na próxima 
semana, de 9 a 15 de setembro.

Em várias de suas entre-
vistas, Daniel afi rma que quer 
inspirar mais jovens com de-
ficiências para que sigam o 
mesmo caminho. 

Na zona sul paulistana, 
crianças e jovens com defi ciên-
cia - física ou intelectual - encon-
tram diversos caminhos para 
buscar formação esportiva. 

O maior e mais conhecido 
deles é o Centro Paralímpico 
Brasileiro, que fi ca no Parque 
das Fontes do Ipiranga, pró-
ximo à estação Jabaquara do 
metrô. 

Recentemente, foi anun-
ciada uma parceria no local, 
envolvendo as esferas estadual 
e federal, com o objetivo de 
promover a iniciação anual de 
550 crianças com defi ciência de 
10 a 17 anos, alunos das redes 
públicas municipais e estaduais, 
com a oferta de oito modalida-
des: atletismo; natação, judô, 
futebol de 5, vôlei sentado, 
bocha, goalball e tênis de mesa.

A construção do CPB foi 
fi nalizada em 2014. O local tem 

95 mil metros quadrados de 
área construída e busca promo-
ver ações que possam posicio-
nar o País entre as maiores po-
tências esportivas do mundo. 

Tem instalações esportivas 
indoor e outdoor que servem 
para treinamentos, competi-
ções e intercâmbios de atletas 
e seleções em 15 modalidades 
paralímpicas: atletismo, bas-
quete, esgrima, rúgbi e tênis 
em cadeira de rodas, bocha, 
natação, futebol de 5 (para 
cegos), futebol de 7 (para pa-
ralisados cerebrais), goalball, 
halterofilismo, judô, tênis de 
mesa, triatlo e vôlei sentado. 

Outra fonte de talentos 
para as seleções brasilei-
ras são as Paralimpíadas Es-
colares (de 12 a 17 anos) e 
Universitárias, que esse ano 
foram promovidas em julho, 
no CPB. Foi a décima edição 
do evento que contou com 
382 atletas de 21 estados 
brasileiros, mais o Distrito 
Federal. Entre eles, 14 foram 
convocados para representar 
o país nos Jogos Para Pana-
mericanos em Lima. 

Daniel Dias se tornou um grande medalhis-
ta brasileiro da natação paralímpica depois de 

se inspirar por atuação de Clodoaldo Silva

Mas, há diversos outros 
pontos de referência para pes-
soas com defi ciência que pre-
tendem se deedicar ao esporte 
na zona sul paulistana.

O site do CPB conta com 
lista completa de endereços es-
palhados por todo o país, que 
podem ser encontrados por Es-
tado e Município de interesse.

Talvez pelo fato de Vila Ma-
riana concentrar várias orga-
nizações e entidades ligadas à 

saúde e apoio às pessoas com 
defi ciência, a região concentra 
vários endereços imporantes. 
O jornal São Paulo Zona Sul 
selecionou uma lista de op-
ções próximas para quem quer 
saber melhor quais caminhos 
pode trilhar para praticar um 
esporte e, quem sabe, tornar-
-se um novo destaque do para-
desporto brasileiro.

Confi ra:
•AACD | ASSOCIAÇÃO 

DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA 
DEFICIENTEE-mail: ednagar-
cez@gmail.com Telefone: (11) 
5576-0777Endereço: RUA BOR-
GES LAGOA 1305

• CESEC |  CENTRO DE 
EMANCIPAÇÃO SOCIAL E ES-
PORTIVA DE CEGOS. E-mail: 
cesec@cesec.org.br Telefo-
ne: (11) 5073-6373 - Endereço: 
AVENIDA DO CURSINO, 2907 
- SALA 2

• CAML | CLUBE ATLETICO 
MONTE LIBANOE-mail: ricardo.
casemiro@montelibano.org.br 
Telefone: (11) 5088-7070 - Ende-
reço: AVENIDA REPUBLICA DO 
LIBANO, 2267 - IBIRAPUERA.

• CPSP | CLUBE DOS PA-
RAPLÉGICOS DE SÃO PAULOE-
-mail: cpsp.sp@terra.com.br 
Telefone: (11) 5575-6675Ende-
reço: RUA PEDRO DE TOLEDO, 
1651 - VILA CLEMENTINO

• SESISP | SERVIÇO NACIO-
NAL DA INDUSTRIA - SESIE-
-mail: daniel.lopes@sesisp.org.
br Telefone: (11) 4996-8609. 
Endereço: AV PAULISTA , 1313

• TCP | TÊNIS CLUBE PAU-
LISTAE-mail: dge3@tcpaulista.
com.br Telefone: (11) 3252-5296. 
Endereço: RUA GUALACHOS , 
Nº 285 - Aclimação - 

• RONINS | RONINS Quad 
Rugby. E-mail: roninsquadru-
gby@gmail.com Telefone: 11 
2054-0822. Endereço: Rua Fran-
cisco Alarico Bérgamo, 901, Vila 
Mariana

• AEDREHC | ASSOCIACAO 
PARA A EDUCACAO, ESPOR-
TE, CULTURA E PROFISSIO-
NALIZACAO DA DIVISAO DE 
REABILITACAO DO HCSP. E-
-mail: atendimento@aedrehc.
org.b. Telefone: 5180-7800. 
Endereço: R DIDEROT, 43 - 
VILA MARIANA

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
Fones: 2068-1854 e 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2019 (AOS SÁBADOS)
26 DE OUTUBRO DE 2019

São Roque - Alcachofras e Vinho 
Inclui: Ônibus executivo, lanche de bordo, visita à 

Vinícola Góes e Vinícola Canguera, almoço, visita à 
Pista de Esqui. Participação na Expo São Roque. 
Valor por pessoa: 229,00 à vista ou 2 x R$ 119,00

09 DE NOVEMBRO DE 2019
Serra Negra e Águas de Lindóia
Inclui: Ônibus executivo, lanche de bordo, almoço, 

city tour com guia pelos locais, passeio de trenzinho 
e tempo livre para compras.

Valor: 249,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 129,00

V. Mariana e Jabaquara concentram 
endereços para formar novos atletas

©Wagner Carmo/Exemplus/CPB
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•GASTRONOMIA

Menu refi nado é destaque 
em novo pub da zona sul

Já ouviu falar em nuggets 
de leitão? Servido com maione-
se de funcho e limão cravo (R$ 
25), a iguaria tem textura para 
surpreender. É uma das inova-
ções do Standard Bar, novidade 
na região da avenida Luís Carlos 
Berrini, na zona sul paulistana. 

A casa ainda tem um “pork 
burger” e opções com a carne 
suína nos prtos de almo~co.

Mas, na verdade o desa-
fio do lugar é oferecer uma 
culinária ousada, refinada e 
cheia de opções que aguçam 
a curiosidade da clientela de 
pubs, cansada de opções mais 
repetitivas. 

 Para os que preferem pei-
xe, o toast de salmão é uma 
boa pedida, com o pão de fer-
mentação tostado com salmão 
gravlax e homus de beterraba 
(R$ 21). 

Além disso, os dois hambúr-
gueres da casa são atrações 
imperdíveis, o suculento Big 
Standard (R$ 35), servido com 
dois hambúrgueres no pão 
de brioche com gergelim, e o 
Burger Standard (R$ 29), que se 
destaca pela maionese de wa-
sabi  e bacon em maple syrup.

Os pratos do almoço execu-
tivo (até 15h) incluem 5 varie-
dades de entradas, 5 de pratos 
principais e 3 sobremesas (R$ 
39,90), para o cliente combinar 
na forma que preferir. Uma 
opção é o carpaccio, seguido 
de carne de sol com feijão tro-
peiro e pudim com espuma de 
toff ee, já para os vegetarianos 
uma boa escolha é o creme 
de milho verde, moqueca de 
banana da terra com pupunha 
e a fruta do dia para fi nalizar. 
Isso sem contar o menu espe-

cial de almoço, que conta com 
um saboroso salmão servido 
com purê de batata roxa e mix 
de cogumelos (R$ 42), além do 
bem servido Parmegiana com 
arroz e fritas (R$ 39).

O vasto cardápio de bebidas 
conta com 70 rótulos de cer-
vejas especiais, para agradar a 
todos os gostos, além de 8 op-
ções de chopp em cada um dos 
3 bares do estabelecimento. 
Com 31 opções de single malte, 
o Standard Pub tem a maior 
carta de whiskys da região, 
além de variedades de tequi-
las, licores, gins, espumantes e 
outras bebidas. 

Os tradicionais Negroni, 
Moscow Mule, Aperol Spritz e 
caipirinhas não perdem espaço 
no cardápio, que também é 
composto por diversas criações 
autorais. O Camaleão G&T (R$ 
34) é uma experiência comple-
ta para os olhos e paladar, o 
drink - que muda de cor - é feito 
a base de gin, já a Margarita 
Beer (R$ 28) inova ao trazer em 
sua composição uma cerveja 
especialmente selecionada. Os 
chefes dos 3 bares disponíveis 
na casa tem liberdade para pre-
parar novas receitas e os drinks 
desenvolvidos ganham espaço 

nas promoções semanais da 
casa, além de serem oferecidos 
como presente às mulheres 
todos os sábados.

A estrutura do pub também 
é de encantar os clientes. Com 
espaço para 800 pessoas, sen-
do 170 sentadas, o local possui 
ampla área para circulação 
com uma decoração clean e 
moderna, inspirada pelos pubs 
americanos de Chicago dos 
anos 60. A programação mu-
sical fi ca por conta de bandas 
de Rock N’ Roll selecionadas 
por sua qualidade, além de 
momentos de Jazz e Blues nos 
dias da semana.  

A casa está aberta de se-
gunda a sábado, sendo que 
as segundas, terças e quartas 
funciona das 11h30 às 2h00 e 
nos demais dias das 11h30 às 
4h00. Para o happy hour - com 
bebidas 20% abaixo do valor 
tradicional - a entrada é franca 
das 16:00 às 20:00, após esse 
horário é cobrado o valor de R$ 
30 de consumação as segundas 
e terças, R$ 15 de couvert artís-
tico as quartas e quintas e R$ 
20 as sextas-feiras e sábados. 

O Standard Pub fi ca na  R. 
Quintana, 755. Informações: 
5505-3445.

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!

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

NOVIDADE!
SANDUÍCHES 
GRELHADOS

Fones: 
* 2275-

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 -  Planalto Paulista

SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA
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AT
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A

SCUPIM
COM VINAGRETE

CALABRESA
COM VINAGRETE

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ
COM VINAGRETE

SÓ 

R$ 9,90 (CADA)



06 DE SETEMBRO DE 2019 PÁG. 05

•URBANISMO

Novo trecho do córrego Mirassol foi canalizado
As obras de canalização do 

córrego Mirassol, na Saúde, 
estavam paralisadas desde 
2012 mas foram retomadas 
em 2017. E nessa semana, 
houve a entrega ofi cial de um 
novo trecho canalizado. 

A obra faz parte de uma 
série de ações que prevê a 
redução de alagamentos em 

pontos críticos por toda ca-
pital. “Com essa canalização, 
dobra a vazão da água”, expli-
cou o prefeito Bruno Covas.

O trecho canalizado fica 
entre as ruas Simão Lopes e 
Dom Vilares e também entre 
as ruas dos Operários e Gilka, 
numa extensão de 1.280 me-
tros. Além da canalização, foi 

implantado novo sistema de 
microdrenagem, responsável 
por captar as águas na Rua 
dos Operários e direcioná-las 
para as novas galerias.

Atualmente está em obras 
o trecho do Córrego Mirassol 
localizado entre a Rua Dom 
Vilares e Av. Nossa Senhora 
da Saúde, com uma extensão 
de 359 metros. Nesta etapa, 
onde o córrego já é canaliza-
do, está sendo implantado re-
forço da galeria existente, au-
mentando assim a capacidade 
de vazão. Os trabalhos foram 
iniciados em março e serão 
concluídos em novembro.

Com a conclusão da atual 
etapa de obras, estarão exe-
cutadas todas as intervenções 
previstas no contrato.  Para a 
canalização do Córrego Miras-
sol, entre Rua dos Operários e 
Av. Nossa Senhora da Saúde, 
estão sendo investidos R$ 8,5 
milhões por meio de recursos 
do Fundo de Desenvolvimen-
to urbano-FUNDURB e do 
Fundo Municipal de Sanea-
mento-FMSAI.

Ali perto, no córrego Ipi-

Podóloga Patrícia dos Santos

Serviços: 
- Calos e calosidades
- Hiperqueratose
- Onicocriptose (Unha Encravada)
- Onicomicose (Micose de Unha)
- Órtese Ungueal 
    (Correção do Formato da Unha)
- Laserterapia 
- Hidrozonioterapia
- Fissuras (rachaduras) 
- Correção do corte das unhas

R. Primeiro de Janeiro, 278 - V. Clementino
Horário de Funcionamento:
Seg a Sex, 9h às 18h

•TRÂNSITO

Ciclovias da região “somem”
Várias ciclovias já implan-

tadas na região desaparece-
ram nos últimos dias. Toda a 
pintura e sinalização de solo 
foi removida e a faixa recebeu 
recapeamento em vias como a 
Ala meda dos Guatás, a Avenida 
Bosque da Saúde e a Avenida 
Engenheiro George Corbisier.

No entanto, quando se olha 
o mapa cicloviário da cidade, 
disponível no site da Prefeitura, 
as três continuam ali demarca-
das. Mais do que isso, algumas 
delas preveem extensão. É o 
caso, por exemplo, da ciclovia 
na Avenida Bosque da Saúde. 
De acordo com o mapa, ela 
seria conectada futuramente 
com a ciclovia da Avenida Ja-
baquara.

Outra situação que deixa 
ciclistas e cicloativistas, além de 
muitos urbanistas que apostam 
no modal como alternativa im-
portante de mobilidade urbana 
é o novo atraso nas obras de 
implantação da Ciclovia da Rua 
Domingos de Morais, que já 
deveria estar pronta. 

O projeto levou mais tem-
po do que o previsto para ser 
elaborado, corrigido e apro-
vado.  Mas a expectativa era 
de que em agosto já estivesse 
em funcionamento - só que 
as obras sequer começaram.  
Entretanto, até agora a obra 
sequer começou. Qual o prazo 
previsto?

Na audiência pública local 
sobre Plano Cicloviário, reali-
zada em maio, foram indica-

das como prioritárias as pistas 
exclusivas para bicicletas que 
estendem a Ciclovia que vem 
da Avenida Paulista, ligando 
inclusive o distrito do Jaba-
quara a partir do viaduto Hugo 
Beolchi. Mas, se até as ciclovias 
que já existiam agora desapa-
receram, quando essas seriam 
implantadas?  

Procurada, a Prefeitura de 
São Paulo informou  que as ci-
clofaixas da Avenida Bosque da 
Saúde e Alameda dos Guatás 
passam por recapeamento da 
pista, promovendo melhorias 
no pavimento com a substi-
tuição do asfalto antigo e a 
aplicação de uma nova camada 
do piso.  A Secretaria Municipal 
de Transportes ainda ressaltou 
que foram instaladas faixas in-
formativas nas vias que passam 
por obras de recapeamento 
para melhorias nas ciclovias. 

De acordo com SMT, ao 

fi nal do recapeamento de cada 
estrutura, será implantada 
nova sinalização, com a pintura 
em vermelho aplicada apenas 
na aproximação das travessias, 
proporcionando maior atenção 
dos ciclistas aos cruzamentos.

A Prefeitura garantiu ain-
da que os projetos preveem 
tachões aplicados a cada um 
metro, para garantir mais se-
gurança aos usuários. 

Sobre a Ciclovia da Rua Do-
mingos de Morais, a Prefeitura 
se limitou a informar que a em-
presa responsável pela obra ”já 
pode dar início às obras”.  

E sobre o Plano Cicloviário 
explicou que será anunciado 
em breve e que prevê a cons-
trução de ao menos 173 quilô-
metros de novas conexões e a 
requalifi cação de 310 quilôme-
tros da malha existente, com 
verba total de R$ 325,7 milhões 
para o biênio 2019/2020.

Na Alameda dos Guatás, só é possível ver vestígios 
da faixa vermelha que demarcava a ciclovia

Dona Sônia
aproveitando nosso dia do sorvete.

AQUI
NO SEU
BAIRRO

Um lugar para morar. Um presente para viver.

CORARESIDENCIAL.COM.BR

CORA CAMPO BELO
R. DEMÓSTENES, 748

SÃO PAULO/SP

11 2500.0800

AGENDE SUA VISITA

ranga, também estão em an-
damento as obras dos dois 
reservatórios no Viaduto Alio-
mar Baleeiro tiveram início 
em agosto de 2017 e serão 
fi nalizadas em 2019. Já o re-
servatório Lagoa Aliperti, de 
acordo com a Prefeitura, está 
em fase de montagem do can-
teiro de obras.

SIURB está fi nalizando os 
Cadernos de Drenagem (pla-
no de controle de cheias) para 
as bacias dos córregos Ubera-
ba e Anhangabaú. Os estudos 
serão concluídos neste ano.

Outra obra prevista nos 
planos de metas de todas as 
últimas gestões era a reade-
quação da Bacia dos cõrregos 

Das Éguas e Paraguai, sob as 
avenidas Ascendino Reis e 
Avenida José Maria Whitaker. 
Ali, acontecem as famosas 
e históricas enchentes em 
frente ao Tribunal de Contas 
do Município. Mas, a obra 
foi repetidamente adiada e 
não há nenhuma previsão de 
quando sairá do papel. 
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Vacina contra sarampo continua 
disponível em unidades de saúde

•SAÚDE

Ainda não se protegeu con-
tra o sarampo? Ou deixou de 
vacinar as crianças durante 
a Campanha promovida nas 
Unidades Básicas de Saúde? 
Embora a ação concentrada 
tenha terminado no último sá-
bado, vale ressaltar que é pos-
sível se vacinar durante o ano 
todo. Quem não tem certeza 
se já se vacinou no passado, 
pode buscar a imunização, gra-
tuitamente, a qualquer tempo. 

A vacina tríplice viral prote-
ge contra sarampo, caxumba 
e rubéola e continuará dispo-
nível nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) para a vacinação 
de rotina e atualização do es-
quema vacinal. 

A recomendação é que 
pessoas de 1 a 29 anos de 
idade devem ter duas doses 
comprovadas da vacina, com 
intervalo mínimo de 30 dias 
entre elas. Quem tem entre 
30 a 59 anos precisa receber 
pelo menos uma dose da va-

Casas de repouso Odontologia

Ambiente aconchegante, 
cheio de amor e carinho

• Enfermagem 24h
• Médico especializado em geriatria
• Nutricionista

• Terapia Ocupacional,
• Fisioterapia Opcional
• Planos Mensais e diárias

R.Vieira Portuense, 56
Jabaquara

(trav. Av. George Corbisier, alt. 940)

Colibri Odontologia
CLiNICO GERAL - CLAREAMENTOS

CIRURGIA/BICHECTOMIA

DRA. ANDRESSA ALMEIDA

DRA. GRAZIELLA GIONGO

DRA. JESSICA LOSACCO 

DRA. NATHALIA FARIA

Rua Bertioga, 149 - Praça da Árvore 
Conjunto 101

(11) 94555-8458

CRO: 131394 

CRO: 131194

CRO: 131591

CRO: 131125

ATENDIMENTOS COM HORA MARCADA POR TELEFONE 
OU  WHATSAPP:

Saúde e Estética

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

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!

firmação do diagnóstico. Os 
bloqueios são desencadea-
dos na residência do paciente 
com suspeita da doença, bem 
como em locais frequentados 
por ele, como escola ou local 
de trabalho. Neste ano, já 
foram realizadas mais de 9,7 
mil ações do tipo em toda a 
cidade.

Brasil
Dos quase 3 mil casos de 

sarampo já confirmados no 
país, quatro resultaram e mor-
tes, decorrentes da complica-
ção do quadro de saúde dos 
pacientes, três em São Paulo 
e um em Pernambuco. Mais 
triste: três dos mortos tinham 
menos de 1 ano de idade.

Os casos confirmados es-
tão concentrados em 13 esta-
dos, sendo a maioria, 98,37%, 
no estado de São Paulo (2.708)

O Ministério da Saúde ava-
lia que tendência de estabili-
zação no número de casos no 
país, mas ressalva que ainda 

é cedo para afi rmar que tem 
uma queda. 

Vacinas em queda
Levantamento feito pelo 

Ministério da Saúde com infor-
mações acessadas na base do 
DataSus mostram que a BCG 
foi a única vacina a alcançar a 
cobertura vacinal pretendida 
nos anos de 2017 e 2018. Para 
as imunizações BCG e Rotaví-
rus, a meta era vacinar mais 
de 90% do público alvo, e, para 
as demais, superar os 95%. 
A vacina de hepatite B, que 
também deve ser tomada ao 
nascer, atingiu 84,7% em 2017 
e 85,7% em 2018. Meningococo 
C, pentavalente e pneumocó-
cica foram outras que fi caram 
perto dos 85% em 2018. 

Um dos casos que mais 
chama atenção é da vacina de 
poliomielite, também conheci-
da como paralisia infantil, que 
atingiu 100% de imunização em 
2013 e caiu para menos de 90% 
desde 2016.

Foto:Divulgação

•EDUCAÇÃO

cina tríplice viral. Vale desta-
car que São Paulo é a cidade 
com maior número de casos 
no país, já foram registrados 
casos fatais da doença e que 
uma só pessoa com o sarampo 
pode transmitir o vírus para 
cerca de 18 outras pessoas. 

Durante a campanha, a co-
bertura vacinal de crianças de 
6 a 11 meses chegou a 66,21% 
com 56.071 doses aplicadas. 
Entre os paulistanos de 15 a 
29 anos a cobertura chegou 
a 42,5% com 1.237.458 doses. 
Estas são as duas faixas da 
população com maior número 
de casos registrados. O nú-
mero de casos confirmados 
até o momento é de 1.637 no 
município.

A secretaria segue com 
as ações de bloqueio quando 
há notificação de casos sus-
peitos de sarampo. As ações 
têm objetivo de interromper 
a transmissão da doença, in-
dependentemente da con-

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

SEBO DO JOÃO BAURU
Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 
e pinturas de quadros

CAAF, da Unifesp, celebra 
cinco anos com novo livro

Na noite de quinta, 5, a 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) promoveu o 
evento “Denúncias e resis-
tências à violência de Estado 
no Brasil, em comemoração 
aos cinco anos do Centro de 
Antropologia e Arqueologia 
Forense (CAAF)”.

Além de apresentar um 
balanço dos trabalhos e das 
pesquisas desenvolvidas pelo 
CAAF, o evento também mar-
cou o lançamento do livro 
“Violência de Estado na Amé-
rica Latina: Direitos Humanos, 
Justiça de Transição e Antro-
pologia Forense”.

O CAAF da Unifesp tem de-
senvolvido, durante os cinco 
anos de existência, projetos 
importantes como o trabalho 
de identifi cação de desapare-
cidos políticos sepultados na 
vala clandestina de Perus e a 
pesquisa sobre Violência de 
Estado no Brasil: uma análise 
dos Crimes de Maio de 2006 
na perspectiva da Antropo-
logia Forense e da Justiça de 
Transição, financiada pelo 

Fundo Newton do governo 
britânico e que terá, agora, 
parte dos seus resultados pu-
blicados em formato de livro.

Audiências
A Reitoria e as Diretorias 

dos campi também têm pro-
movido audiências públicas 
para informar e dialogar com 
a comunidade Unifesp sobre 
o bloqueio orçamentário e o 
programa Future-se. O obje-
tivo é avaliar os cenários, que 
se modifi cam a todo momen-
to, delineando os próximos 
passos para que a universi-
dade se mantenha aberta e 
em funcionamento durante o 
ano todo.

A Unifesp informou que  
aguarda que o Governo Fe-
deral realize os repasses de 
recursos orçamentários ne-
cessários para o funcionamen-
to da instituição, no entendi-
mento de que a universidade 
realiza uma gestão efi ciente e 
efi caz dos recursos existentes 
e que limitações maiores às 
atividades acadêmicas “não 
cabem neste momento”.

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

REDUZA SEUS CUSTOS 
COM PLANO DE SAÚDE
▶ Trabalhamos com todas as operadoras
▶ Atendimento nacional ou regional
▶ Planos individuais
▶ Preços Especiais para 
   Terceira Idade e Profi ssionais Liberais
▶ Custos exclusivos para empresas
Faça sua
cotação
conosco

(11) 9925-71177
vilelavilelaseguros@gmail.com
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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

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

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

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

carro - REF.: 17.186

SOBRADO
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
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

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

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

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

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

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

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 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

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 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

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.650 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., cons-
tr. 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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 395 MIL
Terreno 4 x 20 mts., constru-
ção 95m², c/ 2 dormitórios c/ 
AE, wc social, sala, cozinha 
c/ AE, lavanderia, qto. e wc 
p/ empregada, garagem p/ 1 

carro - REF.: 17.680

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

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

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$ 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

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

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

A 650 mts. do Metrô V. Maria-
na, reformado, impecável, área 

útil de 70 m², c/ 2 dorm. c/ 
AE, wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha c/ AE wc p/ 
empr., gar. p/ 2 carros, cond. 
R$ 650,00 - REF.: 17.212

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Excelente localização do bairro, 

terreno 8 x 26 = 208m², 
construção de 152m², vago, c/ 
3 dorm., 2 wc social, lavabo, 
cozinha, lavanderia, fundos c/ 
amplo salão, gar. p/ 3 carros - 

REF.: 17.209

APTO
JD. DA SAÚDE

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

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

REF.: 17.246

SOBRADO
V. 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. BRAS. MACHADO

R$ 730 MIL
Terreno 5 x 30 mts., AC = 195 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 
living, sl. jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, desp., dep. p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., gar.p/ 2 
carros, estuda permuta c/ apto. 
2 dorm., 1 vaga - REF.: 17.029

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 786 MIL
Terreno 10 x 30 mts., constru-
ção de 143 m², ótimo local da 
Rua Francisco Dias, c/ 2 dorm. 

c/ AE, wc social, living, coz. 
c/ AE, amplo quintal, jardim, 

terraço, garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.867

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

3 dorm. - REF.: 16.889

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

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

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

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

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
SAÚDE

R$ 1.200 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
living p/ 3 amb., ampla sala TV 
(ou 4º dorm.), lav. ampla coz. 
c/ AE, amplo qtal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.381

PRÉDIO COM.
CH. INGLESA
R$ 1.200 MIL

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

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

REF.: 17.264

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

Excelente AU = 302m², 
impecável, c/ 4 dorm. c/ AE, 
3 suítes, 1 máster c/ closet, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, sl. 
jantar, sl. música, lavabo, copa, 
coz. planej., dep. p/ emp., gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.759 
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“SEDE PRÓPRIA”

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

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 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

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

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.:04-3628

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 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

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

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

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

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

ExCELEnTE SoBRAdo 
V.GUARAni R$ 350 miL
2 dorms, sala, cozinha, lavan-

deria, ótimo terraço. Ótimo 
imóvel muito bem localizado 
próximo do Metrô, bom para 
investimento. REF.: 08-3779

ExCELEnTE  APTo 
mETRô JABAQUARA

R$ 300 miL Com 2 VAGAS
2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha, area de serviço, 
2 vagas de garagem. Ótima 
oportunidade!  REF.:08-3774

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

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

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

CASA TÉRREA
V. GUARAni R$ 510 miL

PARA RENDA - Prox. Metrô 
Conceição e Jabaquara, 2 
dormitórios, sala, coz, dep. emp, 
quintal e 2 vagas de garagem. 
Muito bom para investimento, 
fácil locação. REF.: 09-3683

APARTAmEnTo 3 doRm.
SÓ R$ 320 miL 

Vila Fachiuni, com 3 dormitó-
rios, revers., sala com sacada, 
cozinha, vaga de garagem, 60 
m2 úteis, muito bem localiza-

do. REF.:09-3745 

APARTAmEnTo
ViLA GUARAni
SÓ R$299 miL 

Fácil acesso, a 800m do metrô 
Jabaquara com 2 dormitorios, 

sala, cozinha com arms, e  
garagem.  Ref.  09-3810

APTo mETRo 
JABAQUARA R$ 530 miL
Amplo apartamento com 98 m2 
de área útil, 3 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, co-
zinha com armários, lavanderia 

e vaga de garagem. Otima 
oportunidade.REF.: 09-3652

SoBRAdo A 7 min. mETRô 
ConCEiÇÃo  R$ 440 miL 
EXCELENTE NEGÓCIO ! Próx. 
À Acad. Classe A com 2 ótimos 
dorms c/ arms, sala coz. ampla, 
2 banhs, quarto de empregada 
vagas de garagem cobertas, óti-
ma localização. REF.: 06-3493

SoBRAdo dE ViLA
R$ 420 miL- oPoRTUnidAdE
Próx. do Metrô , muito bonito, 2 
dormitórios, suíte com armários, 
terraço, sala 2 ambientes, cozi-
nha com armarios, quintal, area 
de serviço, garagem com portão 

automatico.  REF.: 04-3634

APTo PRox. mETRô 
JABAQUARA SÓ R$ 280 miL
2 dorms com ars, sala 2 ambs, 
cozinha com armários, área 
de serviço, vaga de garagem, 
playground, salão de festas, 
portaria 24 horas, prox. comer-
cio e mercados.  REF.: 05-3512

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

oTimo APTo mETRô 
ConCEiÇÃo R$ 920 miL 
3 dormitórios, sendo 1 suíte, to-
dos com armários, sala ampla, 
cozinha com armários, área de 
serviço, 2 vagas de garagem. 
Area útil de 102m2. Bem locali-
zado, tudo perto! REF.: 09-3797

SoBRAdo REFoRmAdo 
CidAdE VARGAS

R$ 750 miL 
3 DORS, Ste, completo c/ arms, 
SALA de estar, sala de jantar, 
coz. planej, lavand, sala de TV, 
qtal, churr, e 2 vagas gar. Loca-
liz. privilegiada.  REF.: 09-3753

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.: 08-3798

APTo– R$ 430 miL
Ao LAdo do mETRô

No Jabaquara com 2 dormi-
tórios, com armários, sala 
2 ambientes, cozinha com 
armarios, área de serviço e 

garagem. Otimo 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

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

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 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

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

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

APTo  mETRô 
ConCEiÇÃo  R$ 470 miL 

Belo apto, prox ao Metrô, 2 
dorms com arms, suíte, sala 
ampla com sacada, coz. com 

armarios e garagem livre. Pró-
ximo ao comércio, excelente 
localização!.  REF:08-3799.
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ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum PROBLEMA 
DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo 
Expedito. Este Santo é invocado nos negócios que demandam. Pronta solução e 
cuja invocação é tardia. Oração: Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, 
interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora de 
aflição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, vós que sois o Santo dos aflitos, 
vós que sois o Santo dos desesperados, vós que sois o Santo das causas urgentes, 
proteja-me, ajuda-me, dai me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido. “Fazer 
o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, proteja-me 
de todos que possam me prejudicar, proteja a minha família, atenda ao meu pedido 
com urgencia. Devolva a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo 
resto da vidada e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai 
Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  A.J.

prEstador
dE sErViços

sr. idalecio Vieira
Tel.: (11) 99544-8289 Vivo

(11) 98804-4037 Claro

Hidráulica, 
elétrica, pintura, 

manutenção geral. 

Peça seu orçamento
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•CULTURA

Sesc Vila Mariana terá curso de literatura negra
De 11 de setembro a 2 de 

outubro, quartas, às 19h30, 
o Sesc Vila Mariana oferece o 
curso Notas de Escurecimen-
to – literatura negra brasileira 
com o escritor Plínio Luiz da 
Silva Camilo. A atividade abre 
discussão sobre a questão 
racial no meio literário e usa 
autores como Lima Barreto 
e Carolina de Jesus como re-
ferências. O debate também 
traça os desafi os e possibili-
dades a partir da análise do 
papel do escritor atualmente.

A literatura negra tomou 
espaço na cultura Pop com 
movimentos como o afro-
futurismo, estética oriunda 

dos anos 1960 que mescla 
elementos ancestrais e de fi c-
ção científi ca e reposiciona os 
negros como protagonistas 
de suas próprias histórias. A 
contemporaneidade do deba-
te racial no meio literário é o 
norte para o curso que aborda 
a fi gura do escritor negro e o 
atual panorama do mercado , 
traçando caminhos que pode-
rão ser explorados no futuro. 
Questões de gênero serão tra-
tadas com base em obras de 
grandes escritoras e a partir 
do conceito “escrevivência”, 
termo cunhado por Conceição 
Evaristo que trata da escrita 
a partir do cotidiano. O em-

branquecimento de figuras 
como o escritor Machado de 
Assis também será debatido, 
assim como a análise da litera-
tura como campo de disputas 
narrativas.

Plínio Luiz da Silva Camillo 
é escritor, ator e educador 
social. Atuou com crianças e 
adolescentes de rua e hoje 
trabalha na área de comu-
nicação. Cursou linguística 
na Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e Uni-
versidade de São Paulo (USP). 
Autor de várias obras, entre 
elas Outras Vozes – contos 
sobre o negro escravizado 
no Brasil que mistura fi cção e 

fatos reais, tornando o negro 
protagonista de sua história 
em 33 contos, que vão da 
vinda ao país nos navios ne-
greiros até os alforriados que 
trabalhavam nas cidades.

Serviço:
Notas de Escurecimento 

- literatura negra brasileira, 
Com Plínio Luiz da Silva Ca-
millo. De 11 de setembro a 2 de 
outubro, quartas, às 19h30 na 
Sala de Atividades 2

Não recomendado para 
menores de 16 anos.Grátis - 
Inscrições na Central de Aten-
dimento da Unidade, que fi ca 
no setor superior A e funciona 
de terça a sexta-feira, das 9h 

às 20h30; sábado, domingo e 
feriado, das 10h às 18h30.

O Sesc Vila Mariana fica 

na  Rua Pelotas, 141,. Informa-
ções: 5080-3000. Site: sescsp.
org.br


