Novo restaurante no Plaza Sul
têm receitas autênticas da
culinária italiana

Unifesp, que celebra 25 anos,
continua entre as melhores
universidades do mundo
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Vila Mariana será preservada?
Foto: Maira Ramos/Coletivo das Jabuticabeiras

O bairro parece estar
no centro do interesse de
incorporadoras imobiliárias. Há novos empreendimentos sendo construídos por todos os lados.
Mas, nas proximidades da
estação Ana Rosa, um grupo de moradores resolveu
se unir para buscar preservar uma bucólica vila de
casas - a Chácara das Jaboticabeiras, com casinhas
e sobrados construídos a
partir da década de 1920.
No início de Setembro, o
Conpresp, õrgão de preservação do patrimônio
histórico, cultural e arquitetônico paulistano, decidiu aceitar a abertura de
processo de tombamento
do conjunto. Página 3

Cidade Ademar terá atividades de lazer grátis
Agilidade e Rapidez

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

5677-8686
5677-8687
Cels.: 96860-7603
97358-8716
Tels.:

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Nesse sábado, o bairro recebe mutirão de
serviços da Prefeitura,
mas recebe também a
primeira edição do programa Rua da Gente, que
é uma releitura das ruas

VENHA LUCRAR MAIS
COMO MOTORISTA DE APP!
Só na PPCar você encontra uma frota 100% de Sedãs
com as melhores condições! Cadastre-se e descubra
como pagar apenas R$ 198,00 por semana e ganhar
mais de R$ 8.500,00 todo mês!

Sem cartão
de crédito

Sem SPC e
Serasa

Abra novos caminhos em sua vida.
Acesse: ppcar.com.br/novoscaminhos

de lazer. Na verdade, o
objetivo é fazer com que
pessoas de todas as idades voltem a interagir ao
ar livre. Vai ter amarelinha, mas vai ter zumba
também. Atividades de

esportes e lazer também
dividirão espaço com shows, circo, teatro e contação de histórias. “Será
também uma maneira
de as pessoas conhecerem atividades gratuitas

que ocorrem de forma
permanente nos equipamentos da Prefeitura,
como clubes, casas de
cultura e bibliotecas”, diz
o secretário de esportes
Carlos Bezerra. Página 8

Subprefeitura usa aparelho
para analisar árvores
Dezenas de árvores
estão sendo avaliadas
pelo “penetrógrafo”,
que detecta problemas
internos dos exemplares
e indica quando há risco
de quedas. Objetivo é
evitar podas desnecessárias e indicar árvores
comprometidas. Página 5
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•SAÚDE

Dia do cliente será comemorado
na Ótica Kaizen em setembro
No dia 15 de setembro é
comemorado o dia do cliente. A data foi criada para homenagear os consumidores
como forma de agradecimento por parte dos estabelecimentos comerciais, estreitando os laços entre todos.
Aproveitando esta data
comemorativa, a Ótica e Relojoaria Kaizen irá oferecer
um café da manhã aos sábados de Setembro (dias
14, 21 e 28) como um gesto
de agradecimento aos seus
clientes, pela confiança depositada em seu trabalho ao
longo deste ano. “Só temos a
agradecer a todos por terem
nos recebido tão bem, desde
os moradores e clientes do
bairro até aqueles que vêm
nos acompanhando há muito
mais tempo, desde quando

tínhamos nossa outra loja. É
muito gratiﬁcante esta consideração, e por isso decidimos por fazer esta pequena
homenagem”, diz um dos
fundadores da Kaizen, Haruo
Nazima.
Para aqueles que quiserem dar uma passada lá para
tomar um cafezinho, bater
um papo, fazer os óculos,
trocar uma bateria ou apenas
para fazer algum ajuste ou
reparo, aproveite! A Kaizen
ainda está com promoções
de lentes em dobro e descontos especiais para mês do
cliente, então corra!
A Ótica Kaizen funciona
de segunda a sexta, das 9h às
18h30, e aos sábados das 9h
às 14h. Fica na Av. Jabaquara,
1826 - próximo ao Metrô
Saúde. Telefone: 2894-3834.

A ótica, que já conta com um “cantinho do café”, irá preparar um especial
nos dias 14, 21 e 28 de Setembro em
comemoração ao “Dia do Cliente”

•EDUCAÇÃO

V. Clementino tem uma das melhores universidades do mundo
A Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), qu etem
seu principal campus na Vila
Clementino, manteve-se entre as melhores universidades
do mundo, de acordo com o
ranking da publicação britânica Times Higher Education
(THE) - 2020, divulgado na
quarta-feira (11/9).
Participaram da avaliação
1.396 universidades de 92 países e regiões, sendo 46 do
Brasil no total (7.º país com
maior participação).

A instituição permanece na
faixa de classiﬁcação 601-800,
juntamente com outras quatro universidades brasileiras:
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC) e a
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Os critérios de avaliação
utilizados pelo ranking estão
agrupados em cinco grandes
áreas: qualidade de ensino,

pesquisa, internacionalização,
citações de artigos cientíﬁcos
e transferência de conhecimento.
A Unifesp está celebrando
25 anos em 2019. Foi criada
em 1994, a partir da expansão da Escola Paulista de Medicina, que existe no bairro
desde 1933. A Escola Paulista
de Medicina (EPM/Unifesp) é
considerada a alma mater da
universidade.
Atualmente, graças ao processo de expansão, a Unifesp

é integrada por seis campi em
funcionamento, agregando
múltiplas áreas de conhecimento, como Ciências Exatas,
Humanas e Biológicas.
Entre 2005 e 2018, a Unifesp ampliou suas vagas presenciais de graduação em
1.062%, seis vezes mais que o
conjunto do sistema de ensino superior brasileiro. Passou
de cinco cursos de graduação
em 2005, concentrados no
campus sede, para 52, em
2018, com 13,4 mil estudantes.

•ESTÉTICA

Mulheres buscam
transição capilar

Todo processo de transformação é maravilhoso. Mas pode
ser doloroso e difícil, também.
Não é nada simples decidir radicalizar, mudar, deﬁnitivamente.
Os resultados, entretanto, trazem aquela sensação de vitória, de recomeço, de vida que
merece ser vivida sem regras
deﬁnitivas.
A opção pela transição capilar vai nessa linha. No passado,
afrodescendentes eram estimuladas - quase impelidas, até - a
alisar os cabelos desde muito
cedo, desde a infância. Esconder
o cacheado dos cabelos, porém,
é uma obrigação que ﬁcou pra
trás. Claro que todos os tipos de
tratamento, opções e cores continuam liberados. “O importante
é a pessoa se sentir bem e ter
consciência de suas opções”, diz
Michelle Ceródio, hair stylist com
mais de dez anos de experiência
e que hoje comanda o salão Cut
& Color, na região da Praça da
Árvore.
“Mas é inegável que o processo constante de alisamento
é caro, trabalhoso e prejudicial
aos cabelos”, continua Rose
Inoki, que divide o comando do

salão e também atua como hair
stylist há mais de uma década.
“Assumir os cachos é muito
bom, há inúmeras possibilidades
de cortes e penteados. E, claro,
a beleza negra se destaca”,
conclui.
Elas contam que várias clientes têm buscado orientação para
fazer a transição capilar, que é
um processo. É preciso esperar
o cabelo crescer. E para lidar
com a diferença entre as raízes
cacheadas e as pontas ainda lisas
há opções de cortes e penteados
que indicamos”, explica Rose. “
Mas o resultado ﬁnal vale muito
a pena”, completa Michelle.
Quer orientação? Planejar a
transição capilar? Marque uma
conversa com as proﬁssionais
da Cut & Color.

Serviço
Cut & Color Hair
Rua Caramuru, 431
Praça da Árvore
Agende seu horário pelo
telefone: 2640-3660.

Saúde e Estética
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)

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES
Serviço diferenciado
de assistência
com um simples
toque deObotão
nde o amor e oo
ism
proﬁssional m
se encontra

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

R. dos Cambuis, 183

(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

Fone:
5017-8320

Terapia Alternativa

Colibri Odontologia
CLiNICO GERAL - CLAREAMENTOS
CIRURGIA/BICHECTOMIA

DRA. ANDRESSA ALMEIDA

CRO: 131394

DRA. GRAZIELLA GIONGO

CRO: 131194

DRA. JESSICA LOSACCO

CRO: 131591

DRA. NATHALIA FARIA

CRO: 131125

ATENDIMENTOS COM HORA MARCADA POR TELEFONE
OU WHATSAPP:

(11) 94555-8458
Rua Bertioga, 149 - Praça da Árvore
Conjunto 101
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•HISTÓRIA

Chácara das Jaboticabeiras:
Conpresp avalia tombamento
São Paulo pode ser uma
cidade mais gentil? É possível
manter relações de vizinhança
e preservar memórias de um
tempo em que as pessoas se
sentavam às varandas para
observar pássaros cantando?
Sobradinhos e casas construídos na primeira metade do século passado têm condições
de continuarem abrigando
famílias e pequenos negócios,
em vez de serem demolidos
para dar lugar e mais e mais
edifícios?
O Coletivo das Jaboticabeiras, na Vila Mariana, acredita
que a resposta para todas
essas perguntas é sim. Mais
do que acreditar, o grupo
formado por moradores de
casinhas da década de 1920,
na Vila Mariana, e de ruas próximas, resolveu se unir para
impedir a demolição delas no
início do ano.
A pressão de incorporadoras imobiliárias vem se intensiﬁcando há um ano, de acordo
com relatos da comunidade,
mas foi em abril que maquinários surgiram pela região dando indícios de que a vila toda
viria abaixo em poucos dias.
A mobilização do coletivo foi
essencial para conseguir decisão favorável da Justiça para
impedir a demolição.
Paralelamente, foi protocolado, na época, um pedido
para que fosse aberto processo de tombamento da vila,
conhecida carinhosamente
como Chácara das Jaboticabeiras, no Conpresp, o Conselho Municipal de Preservação
do Patrimônio Histórico, Cul-

tural e Ambiental da Cidade
de São Paulo.
No início de setembro, o
processo foi oﬁcialmente aceito por sete dos nove conselheiros - um estava ausente.
Os conselheiros seguiram
o parecer favorável já apresentado pelo DPH - Departamento do Patrimônio Histórico e pelo IAB SP - Instituto
de Arquitetos do Brasil - São
Paulo. O processo seguirá em
análise e deve ser reavaliado
em 90 dias, prazo estipulado
pelo Conselho.
O conjunto urbano e paisagístico que se busca preservar
é demarcado pelas ruas Benito
Juarez, Coronel Artur Godói
e Dr. Fabrício Vampré, todas
próximas ao Metrô Ana Rosa.
De acordo com o coletivo,
a relevância da Chácara está
deﬁnida por “seu traçado urbano sinuoso e quase centenário (1925), ruas estreitas de
paralelepípedos e sobrados,
característicos da urbanização
paulistana, vegetação exu-

BINGO BENEFICENTE!

berante - num único trecho
de 200 metros há mais de 60
árvores”.
Acrescentam que há relevância ambiental, por conta
das nascentes e córrego canalizado, que nutrem os lagos
do Parque do Ibirapuera. “Um
micro-território que abriga
relações de amizade e vizinhança cultivadas há quatro
gerações entre os moradores
antigos e os novos integrantes que vão chegando e que
são, em grande parte, tecidas
por essa ambiência particular”, aponta.
O Coletivo Chácara das
Jaboticabeiras foi criado no
início de 2019 por moradores,
frequentadores e proﬁssionais
“preocupados com o avanço
veloz do processo de verticalização desse micro-território
singular da Vila Mariana”. O
grupo já conta com cerca de
3.000 apoiadores e conta com
página na rede social facebook
(https://www.facebook.com/
chacaradasjaboticabeiras/)

CORTESIA

•EVENTO

Segurança da água será tema de Mesa
Redonda em encontro de Sanemanto
A Mesa Redonda “Água de
beber: inovações nos critérios
de potabilidade e políticas públicas de saneamento e saúde”
reunirá, em 18 de setembro
(das 11h às 12h30), segundo dia
do Encontro Técnico AEsabesp/
Fenasan 2019, os especialistas
José Carlos Mierzwa (Universidade de São Paulo), Thais
Araújo Cavendish (Ministério
de Saúde) e Marcelo de Paula
Neves Lelis (Ministério da Integração) para debater mais
este importante tema. O 30º
Encontro Técnico AESabesp
(Congresso Nacional de Saneamento) e a Fenasan (Feira
Nacional de Meio Ambiente),
promovidos pela Associação
dos Engenheiros da Sabesp –
AESabesp, será realizado entre
os dias 17 a 19 de setembro,
no Pavilhão Branco do Expo
Center Norte, em São Paulo/SP.
A coordenação desta mesa
será da Engenheira Roseane M.
Garcia Lopes de Souza, coordenadora das Câmaras Técnicas
de Saúde Pública e de Resíduos
Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental Seção São Paulo
(ABES-SP).
O Diretor do Encontro Téc-

nico AESabesp, Olavo Alberto
Prates Sachs, ressalta que os
painéis e mesas redondas trarão temas que estão no centro
da pauta do país. “Como é
tradição do Encontro Técnico,
teremos discussões de alto
nível técnico e com os maiores
especialistas do país.”
A madrinha da mesa, Sônia
Nogueira, destaca que a motivação para a escolha do tema
veio da “necessidade de discutir a regulação referente à questão da segurança da água, que
diretamente envolve o setor de
Recursos Hídricos, os operadores do Setor de Saneamento e a
Saúde Pública, por conta do Padrão de Potabilidade e atuação
das Agências Reguladoras de
Água no aspecto da ﬁscalização
e controle”.
As inscrições para o Congresso estão abertas, pela internet, no link: www.fenasan.
com.br/inscricao. O credenciamento gratuito para visitação
à Fenasan pode ser feito aqui
www.fenasan.com.br/credenciamento. A programação comM
AMBÉestá
A Tredondas
GO
pleta
dasR
mesas
A

em: www.fenasan.com.br/
fenasan2019-grade-17set
Serviço
O quê: Mesa Redonda
“Água de beber: inovações nos
critérios de potabilidade e políticas públicas de saneamento
e saúde” : dia 18 de setembro
(quarta-feira), das 11h às 12h30.
O 30º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2019 acontece
de 17 a 19 de setembro no Pavilhão Branco do Expo Center
Norte. O Congresso vai das 9h
às 18h; a Feira, das 13h às 20h.
Para mais informações, acesse
www.fenasan.com.br/

E

OBRAS DE ART

TOCA
VINIL

vv

◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
instrumentos musicais
e pinturas de quadros

SEBO DO JOÃO BAURU

Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469
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•GASTRONOMIA

Restaurante Pecorino resgata
receitas italianas autênticas SANDUÍCHES
GRELHADOS

CUPIM

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Sabe aqueles sabores italianos bem caprichados, que
um dia já foram marca da
gastronomia paulistana? Inegavelmente, o número de
“cantinas” diminuiu, mas isso
não quer dizer que o paulistano não tenha onde saborear
as receitas clássicas da culinária típica do país europeu que
mais povoou a capital paulista
no século passado.
No Plaza Sul Shopping, foi
recentemente inaugurado um
restaurante da rede Pecorino,
que tem diversas opções de
entradas, antepastos, massas,
grelhados, risotos, sobremesas, além, é claro, de uma
seleção de vinhos.
O cardápio foi todo elaborado para seguir à risca a
cozinha italiana. O ambiente
é charmoso e todo o clima é
para garantir o conforto da
clientela.
Tem muitos clássicos ainda
pouco conhecidos de muitos
paulistanos, que acham que a
culinária italiana se restringe a
uma bela macarronada.
Um deles é o arancini, que
é o bolinho feito com risotto
e recheado com queijo mozarela. Ainda entre as opções de
entrada, a calabresa Sott´olio,
que é a linguiça seca fatiada e
marinada em azeite e vinagre.
Ali é servida também a
verdadeira burrata, que é
uma espécie de mozarela em
formato de bola recheada cremosa, acompanhada de pesto
de manjericão e tomatinhos
cereja.
Vale muito também pedir
pela Carcioﬁni alla piastra, que

COM VINAGRETE

CALABRESA
COM VINAGRETE
O clássico polpetone faz parte do cardápio
são alcachofrinhas grelhadas
e marinadas em azeite, limão
e alho.
Tem lulas fritas, as Calamari Fritti, mas vale muito conferir, na verdade, as lulas salteadas em alho, azeite virgem
e limão siciliano (Calamari al
Aglio, Olio e Limone).
As bruschettas estão no
menu em diversas versões,
como a de queijo brie com
rúcula, nozes e mel trufado ou
a de presunto cru, ﬁgo, queijo
pecorino e mel.
E por falar em pecorino,
que é o queijo de leite de cabra que dá nome à rede vale
pedir como prato principal
o Ravioli di Formaggio, que
mescla o queijo pecorino com
molho de tomates e orégano
fresco.
Outra receita interessante
é o Spaghetti mezzo a mezzo

que, como o nome sugere,
mescla o molho de tomates
com um pesto de manjericão.
Para quem busca uma pedida mais clássica, a dica pode
ser o Fusili fresco caseiro,
acompanhado de braciolas de
carne ao molho pomodoro.
Entre os nhoques, experimente o feito ao molho de
três queijos ou aquele que
vem com molho de tomates
e tirinhas grelhadas de filé
mignon.
Risotos, saladas, peixes,
carnes, omeletes, carpaccios
também povoam o cardápio.
Agora, não dá para esquecer
de outro clássico da culinária
itaiana e também do Pecorino
- o polpetone. Conﬁra.
Se possível, além de um
bom vinho, ainda chame à
mesa uma deliciosa água San
Pellegrino.

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ
COM VINAGRETE

SÓ

0
9
,
9
$
R

(CADA)

SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA

Fones: 2276-7901
2275-8219
* 2275-

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista

FAÇA SUA
RESERVA

Carnes - Massa - Saladas
Risotos - Pratos Especiais - Porções

HECER

VENHA CON

A!

NOSSA CAS

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

traga seu animalzinho

(mesas externas)

♪♫

Música ao vivo:

MÚSICAConsulte
AO VIVO
a
programação pelo

DE QUINTA
A DOMINGO
Facebook.com/seugois
A PARTIR DE 20H

R. Luis Góis, 1566
♪♫
Tel.: 5072-3266
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•URBANISMO

Subprefeitura Jabaquara usa
equipamento para avaliar
condições de árvores
Por enquanto, o tempo na
capital paulista está seco - até
demais. Mas, em breve volta a
temporada de chuvas e ventos
fortes e, com ela, a queda de
árvores que trazem prejuízos
ambientais, ao trânsito e capacidade de deslocamento,
à segurança das pessoas, ao
forncimento de energia, além
de eventuais perdas materiais
e danos diversos.
Mas, será que há como evitar essas quedas? Uma das
maneiras encontradas pela
Prefeitura é o uso de um equipamento que avalia a estrutura
e as condições das árvores.
Atualmente, a Subprefeitura
do Jabaquara está fazendo uso
do equipamento em várias vias
do bairro. Nos últimos quatro
dias, foram 40 exemplares
avaliados.
A Prefeitura de São Paulo
e a Subprefeitura Jabaquara
tem o serviço de análises de
árvores com equipamentos
Penetrógrafo.
A contratação deste aparelho se deu, pois as avaliações
técnicas das árvores eram apenas visual, analisando apenas
externamente suas condições.
“O equipamento permite fazer
um raio x da árvore. Muitas
vezes, externamente, não é
possível perceber que o tronco está oco, por exemplo. O
equipamento permite fazer
essa análise”, diz o subprefeito
Arnaldo Faria de Sá. Ele avalia
ainda que, em última análise,

12 ANOS DE
RUPO
VIAGENS EM G

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR

EM 2019 (AOS SÁBADOS)

26 DE OUTUBRO DE 2019

São Roque - Alcachofras e Vinho

o equipamento garante preservação ambiental. “Somos
vizinhos de uma importante
reserva da Mata Atlântica, que
é o Parque do Estado. E precisamos preservar a natureza
cuidando das nossas árvores”,
diz. Faria de Sá acrescenta ainda que o equipamento é uma
forma de valorizar o trabalho
dos engenheiros agrônomos
da Subprefeitura.
O aparelho fazem a análise
interna das árvores e indica a
eventual existência de fungos,
qualidade do tronco e outras
características.
A ação preventiva foi feita
em vias como as ruas Damasceno Vieira e Araquém, na
Vila Mascote. A Prefeitura
acredita também que o uso
do aparelho evita a poda desnecessária de espécies centenárias, indicando quais as árvores que efetivamente estão
com condições ﬁtossanitárias
comprometidas.
Solicitação de podas
A execução de qualquer

Inclui: Ônibus executivo, lanche de bordo,
visita à Vinícola Góes e Vinícola Canguera, almoço.
Participação na Expo São Roque.

Valor por pessoa: 229,00 à vista ou 2 x R$ 119,00

serviço em área pública só
pode ser realizada por agente
da Prefeitura e após avaliação
técnica realizada por engenheiro agrônomo ou biólogo
da Prefeitura sobre a situação
da árvore e a necessidade ou
não de algum serviço ser executado nela.
Os munícipes podem solicitar esse tipo de serviço no
portal de atendimento SP 156,
na central telefônica 156, nas
praças de atendimentos das
Subprefeituras e nas unidades
do Descomplica SP.

14 DE DEZEMBRO DE 2019
CAMPINAS - JAGUARIÚNA
(MARIA FUMAÇA)

O trajeto de Campinas (estção Anhumas) até Jaguariúna é feito em 1h50
na estção de Jaguariuna, tempo para visita ao Museu Ferroviário, compras de artesanato e em seguida e seguiremos para almoço em Holambra com tempo livre para visita a garden center. Inclui: ônibus executivo.
lanche de bordo, almoço em Holambra. Ingressos para Maria Fumaça

Valor: 279,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 144,00

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
Fones: 2068-1854 e 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

•MEIO AMBIENTE

Vila Gumercindo terá posto de coleta de lixo eletrönico
Dia 21 de Setembro é o
World CleanUp Day - ou Dia
Internacional da Limpeza.
Para marcar a data e mostrar
que só ações coletivas podem
ter resultados constantes e
efetivos, um grupo de moradoras da Vila Gumercindo,
em parceria com entidades e
comerciantes do bairro, vão
iniciar uma campanha de coleta de lixo eletrönico.
“O pré lançamento será
nesse sábado, dia 14 de setembro, com a implantação
de uma caixa de coleta no
Hirota Food do Bairro. No
dia 21, começa oficialmente
a campanha, paralelamente
a outras ações em conjunto
com a Subprefeitura do Ipiranga”, conta Rubia Souza.
Ela e as amigas e vizinhas
Fabiana Botelho, Ivete Festino
e Maria Tereza Thomaz já haviam decidido tomar atitudes
para melhoria das condições
de limpeza e preservação do

meio ambiente com a limpeza
e implantação de jardineiras
na praça José Augusto Veloso.
Também têm estimulado o
contato estreito com escolas,
ampliação da coleta seletiva
e coleta de entulho e cata-bagulho pelo bairro.
O lixo eletrônico será recolhido pela Cooperativa Coopermiti. São aceitos itens de
pequeno porte como eletrodomésticos quebrados e itens
de informática como monitores, mouses, teclados, cpus,
celulares, câmeras fotográﬁcas etc. Depois de coletados,
os aparelhos passarão por
triagem e serão destinados à
reciclagem.
O material depositado
deve ter as medidas de até
50cm x 60cm e pode estar
inteiro ou em partes (desde
que não sejam cortantes ou
esteja vazando). Todos os
dados que estão no aparelho
são destruídos, o que impede

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

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

o acesso e a recuperação
das informações contidas no
dispositivo. Não são aceitos
baterias e pilhas.
Por ano, são gerados mais
de 40 milhões de toneladas
de resíduos eletroeletrônicos
em todo o mundo, causando
problemas ambientais para
a saúde, principalmente por

D

liberarem substâncias tóxicas
que estão presentes em sua
composição, como chumbo,
mercúrio, berílio etc.
Outro sério problema provocado pelo descarte irregular
geralmente possuem grande
quantidade de vidro, plástico e
metais, que levam muito tempo para se decomporem.

r.

Engenharia e
Construção

◊ Reformas em geral
◊ Art
◊ Projetos
◊ Vistorias
◊ Laudos

construções.com.br
contato@drengenhariae
nstruções.com.br
www.drengenhariaeco

Tel.: (11) 3288-8020

Whats (11) 98796-8310 (11) 97116-6611
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•COMÉRCIO

Plaza Sul se destaca em noite de premiações a shopping centers
A Aliansce Sonae Shopping Centers levou nove troféus, incluindo o Destaque
do ano, no Prêmio Abrasce
- Associação Brasileira de Shopping Centers 2019.
Um deles foi a prata na
categoria Campanhas Institucionais para “Novo Plaza
Sul. No mesmo lugar, um
shopping diferente”, do Plaza
Sul Shopping. A rede também
conquistou Ouro na categoria
Tecnologia e Inovação, com
o Digital Customer Care – o
novo atendimento ao cliente

da Sonae Sierra Brasil.
Novo Plaza Sul
A campanha premiada
essa semana foi lançada pelo
Plaza Sul após finalizar uma
ampla revitalização. A ação
apresentou, no segundo semestre do ano passado, o
novo posicionamento do empreendimento e reforçou as
melhorias implementadas,
como a modernização dos
espaços comuns, a inclusão
de áreas de convivência e a
atualização do mix de lojas.
A campanha contou com

um ﬁlme de TV, spots de rádio
e uma estratégia para mídias sociais, que contempla veiculação
no Instagram, Youtube e Facebook, além de peças em mídia
impressa, com jornal e revista,
Out of Home (OOH) e Pay TV.
No ﬁlme, que teve veiculação em canais fechados e
na internet, cenas em 3D se
fundiam com imagens reais
dos novos ambientes do Plaza
Sul Shopping, que revelam espaços atuais e fashion em um
mesmo lugar. Toda a campanha foi assinada pela Agência

Edelman.
As peças mostraram os
esforços para transformar o
consagrado Plaza Sul em um
espaço de convivência e conveniência, muito além de um
centro de compras. A linguagem da campanha conversou
com o nosso público fiel e
visa despertar o interesse de
novos clientes
O logo do Shopping também foi atualizado e agora
propõe uma nova interpretação para as iniciais do Plaza
Sul. A junção do “P” de Plaza

e do “S” de Sul formam um
coração, e as letras invertidas
mostram as iniciais da cidade
de São Paulo.
Entre as melhorias e atualizações que o Plaza Sul implementou, estão a reformulação
completa da Praça de Alimentação, que ficou muito mais
aberta e verde, e a elaboração
de um novo Espaço Família.
O projeto paisagístico e os
mobiliários foram totalmente
renovados e o estacionamento ganhou nova iluminação,
pintura e a instalação de um

moderno sistema de localizadores de vagas, além de carregadores para carros elétricos.
Outro destaque foi a criação do Parque do Plaza, um
local que recria e reinterpreta condições existentes em
jardins públicos, e convida
os clientes para brincar, ler,
estudar ou descansar com
segurança e conforto.
O Prêmio Abrasce reconhece e incentiva projetos
desenvolvidos por shopping
centers e grupos corporativos
ﬁliados à Abrasce.

classificados
classificados
coMPRo
liVRos Usados

RETIRO
NO LOCAL

11- 97230-2978

WhatsApp
clblivros@gmail.com

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. L.M.
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SIMPATIA PARA EMAGRECER
CHICO XAVIER

4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de água,
coloque dentro dele o número de grãos de
arroz correspondentes aos quilos que você
deseja perder. Não coloque grãos a mais do
que deseja, pois os quilos perdidos não serão
recuperados. À noite, beba a água, deixando
os grãos, complete novamente 1/2 copo de
água. 5ª feira pela manhã, em jejum, beba a
água deixando os grãos, completando com
1/2 copo de água. 6ª feira pela, em jejeum,
beba a água com os grãosde arroz junto. Obs:
Conserve o mesmo copo durante o processo,
não faça regime, pois a simpatia é infalível.
Tirar o número de cópias correspondentes aos
quilos que deseja perder, comece na 4ª feira,
após distribuir. Publique na mesma semana.
Boa sorte. G.I.O.

EDITALDE CONVOCAÇÃO
SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS
CNPJ 627540070001-56
EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 31C E 33 DO ESTATUTO SOCIAL
DA SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS, FICAM OS SENHORES
ASSOCIADOS , QUITES COM SUAS MENSALIDADES, CONVOCADOS
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA DIA 22
DESETEMBRO DE 2019, EM SUA SEDE SOCIAL LOCALIZADA NA PRAÇA
VINTE DE SETEMBRO, Nº 2, ÀS 10:00H, COM O NÚMERO REGIMENTAL
EXIGIDO E, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, 30 MINUTOS APÓS, COM
QUALQUER NÚMERO, PARA DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE ORDEM
DO DIA:
- ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
SÃO PAULO, 13 DE SETEMBRO DE 2019
MARCIO CESAR ROCHA
PRESIDENTE

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA CLASSE MÉDICA
COOPERPAS/MED 1 “EM LIQUIDAÇÃO”
C.N.P.J./ M.F. Nº 00.862.274/0001-90
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Cooperados da COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA CLASSE MÉDICA-COOPERPAS/MED 1 “EM LIQUIDAÇÃO”, a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se
realizar no dia 02 de outubro de 2019, no município de Poá, à Rua Maria
Janoni Novazzi nº 167, Centro, CEP 08561-400, a primeira convocação
será às 17:00h, a segunda convocação será às 18:00h e a terceira convocação será às 19:00h, tudo em conformidade com a Lei 5764/71 com a
seguinte Ordem do Dia:
I- Apresentação pelo Liquidante do relatório e balanço do estado da liquidação da Cooperativa e prestação de contas das atividades no período,
nos termos do artigo 68, inciso IX da Lei 5764/71 .
II- Convocação dos credores e devedores.
III- Outros assuntos de interesse geral.
São Paulo, 10 de setembro de 2019.
LIQUIDANTE- MANOEL DE AMORIM MELO

13 de setembro de 2019 PÁG.

Onix Imóveis
SoBRAdo
mETRo JABAQUARA
R$ 415 miL

2 dormitórios, ótima sala,
cozinha com armários, quintal
amplo, lavanderia e garagem.
Ótima oportunidade.
REF.: 09-3811

3 DORMITÓRIOS, Ste, comp.
com arms, SALA de estar, sala
de jantar, coz. planej, lavand,
sala de TV, qtal c/ churr, e 2 vagas de garagem. REF.: 09-3753

ExCELEnTE SoBRAdo
CASA TÉRREA
SoBRAdo dE ViLA
V. GUARAni R$ 510 miL R$ 420 miL- oPoRTUnidAdE V.GUARAni R$ 350 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

Próx. do Metrô , 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

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis2007.com

APTo– R$ 430 miL
Ao LAdo do mETRô

2 dorms, sala, cozinha, lavan- No Jabaquara com 2 dormitórios, com armários, sala
deria, ótimo terraço. Ótimo
2 ambientes, cozinha com
imóvel muito bem localizado
armarios, área de serviço e
próximo do Metrô, bom para garagem. Otimo para moradia
ou renda. Ref 05-3668
investimento. REF.: 08-3779

ExCELEnTE CASA
TÉRREA PRox. mETRô
R$ 1.150 miL

de serviço, vaga de garagem,
playground, salão de festas,
portaria 24 horas, prox. comercio e mercados. REF.: 05-3512

APARTAmEnTo
ViLA GUARAni
SÓ R$ 299 miL

APTo ConCEiÇÃo
“ BoCA do mETRô”
R$ 235 miL

2 dorms c/ arms, sala p/ 2
tórios, sala, cozinha, com
armários e garagem. Próximo ambs, terraço, AS, garagem.
Muito bem localizado, próximo
ao comércio local, excelente a todo comércio local, agende
moradia. Ref.: 05-3783
uma visita!. REF.: 11-3728

CASA TÉRREA PRox. SoBRAdo ViLA GUARAni
mETRô ALTo do
R$ 430 miL
iPiRAnGA - R$ 800 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

Muito bem localizado com
Funciona Pet Shop no local,
Fácil acesso, a 800m do metrô
dormitório, sala, cozinha com
ótimo para renda, com 2
Jabaquara com 2 dormitorios, armários, banheiro, condomídormitórios, sala, cozinha,
sala, cozinha com arms, e
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo banheiros,vaga de garagem.
garagem. Ref. 09-3810
negócio! Ref 09-3706
Ref 08-3794

APTo mETRô
oTimo APTo mETRô CASA TÉRREA R$ 730 miL APTo Ao LAdo AV.
JABAQUARA R$ 530 miL ConCEiÇÃo R$ 920 miL
ViLA GUARAni
BQ. SAúdE R$ 350 miL
2

creci-54.089

Amplo apartamento com 98 m
de área útil, 3 dormitórios com
armários, sala 2 ambientes, cozinha com armários, lavanderia
e vaga de garagem. Otima
oportunidade.REF.: 09-3652

3 dormitórios, sendo 1 suíte, to- Terreno (8x31), 3 dormitórios,
dos com armários, sala ampla,
sala ampla, lavabo, copa
cozinha com armários, área de
cozinha, quintal, entrada
serviço, 2 vagas de garagem.
lateral e duas vagas de
Area útil de 102m2. Bem locali- garagem. Òtimo para renda.
zado, tudo perto! REF.: 09-3797
REF.: 08-3798

REMAX
PLANTÃO 24HS.
Rua das Rosas, 266
Mirandópolis, SP.

AP. VILA NOSSA
SENHORA DAS MERCÊS
100M²
3 dorms, sala 2 ambs, WC,
1 vaga, Reformado. Excelente
localização. R$ 350 mil
CASA SAÚDE - 8x25M²
áREA CONSTRUÍDA
3 dorms, 2 salas, 1 vaga,
edícula. R$ 530 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

Oportunidade, muito bem localizado com 3 dormitórios, sala,
cozinha, quintal, terraço com
churrasqueira, jardim e duas
vagas de garagem. URGENTE
REF : 02-3610

TERREno dE 640 m2
mETRô JABAQUARA
R$ 1.180 miL

APTo mETRô
JABAQUARA R$ 685 miL

APTo mETRô
SÓ R$ 350 miL

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 miL

APTo JABAQUARA
R$ 400 miL

APTO “REFORMADO”
JABAQUARA R$ 480 miL

APTo 3 doRm.
mETRô JABAQUARA
SÓ R$ 310 miL

ÓTimo SoBRAdo
ViLA GUARAni
R$ 530 miL - mETRô

SoBRAdo mETRô
JABAQUARA CidAdE
VARGAS R$ 750 miL

APTo BoCA do mETRô CASA TÉRREA – ViLA STA
ConCEiÇÃo (BCo iTAú) CATARinA R$ 460 miL
2 dormitórios, sala de estar,
SÓ R$ 340 miL

Otimo apto com 2 dormitórios,
3 suítes,sala grande, coz.
3 dorms com arms, sala para 2 sendo 1 suite, sala 2 ambien- planejada, repleto de arms,
ambs, coz. com AE´s, vaga de
tes com sacada, cozinha,
escritório, lav, qtal c/ churr, 200
gar, cond. baixo, Salão de festas, lavanderia , banheiros, vaga m2 de AU,2 vgs de automóvel,
play g, portaria 24 horas, etc. de garagem e lazer. Preço
belíssimo acabamento em rua
Oportunidade. REF.: 11-3272
de ocasião. Ref .:07-3525
tranquila. REF.: 93-3124

Próx. metrô, EXCELENTE
Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 2 dormitórios, armários, sala jantar, cozinha, quarto de em- LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SUpregada, lavanderia, quintal , ÍTE, repleto de arms, sala c/
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ 2 ambientes, cozinha com
arms, despensa, dep. emp, gar. armários, reformado, condo- 6 vagas de garagem , terreno sacada, cozinha americana c/
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar.
de 10 x 25. Oportunidade .
c/ 2 vagas cobertas c/ portão
mínio R$ 250,00. Muito bom
para auto. REF.: 07-3318
REF.: 10-1181
automático. REF.:04-3759
negócio. REF.: 05-3651

APTo REFoRmAdo
Lindo APTo REFoRmAdo SOBRADO - JABAQUARA
APTo BoCA do mETRô
R$ 450 MIL
Ao LAdo mETRô
ConCEiÇÃo–R$ 480 miL JABAQUARA R$ 315 miL
3 dorms, suíte, arms, 2 salas
Próx. do Metrô Jabaquara,
R$ 600 miL
2 dormitórios, suíte, com
armários, sala, cozinha com com 2 dorms, arms, coz. com
arms, sala 2 ambs, sacada, 2
armários, 2 banheiros lazer
banheiros e gar. demarcada,
com piscina, churrasqueira, cond. com lazer total.Portaria
24 horas REF.: 04-3612
salão de festas. Ref 08-3702

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

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

2 dormitórios, sala 2 ambientes em L, dependência de
empregada, 2 banheiros, cozinha, área de serviço. 1 Vaga Reformado R$ 600 mil
METRÔ PARAÍSO
60 M² AU
2 dorm, sala 2 amb,
coz, 1 WC, s/ vaga
R$ 280 MIL. Reformado
AP. METRÔ SANTA CRUZ
80M²
3 dorm, sala 2 amb, 2 WC,
coz, lavand. s/vaga
R$ 360 Mil

CRECI 017.070

APTO JABAQUARA
76M² AU
3 dorms, 1 vaga, lazer total.
R$ 360 mil

AP METRÔ PÇA DA áRVORE
60 M²
Reformado!!!, 2 dorm, sala 2 amb,

R$ 410 MIL
CASA METRÔ
PRAÇA DA áRVORE
220M² AC

coz, 1 vaga R$ 420 mil

3 dorm, 2 vagas,
R$ 750 MIL

CASA TÉRREA
Jd. PRUdênCiA
R$ 450 miL

SoBRAdo 3 doRmS
PTo PAULiSTA/ ExCEL.
Lindo APTo R$ 338 miL
JABAQUARA R$ 550 miL
CASA TÉRREA
REFoRmAdo

Terreno de 750 m2, casa com Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
3 dormitórios , sala , copa, 1 suíte, terraço, copa/cozinha
com armários, jardim de
cozinha, lavanderia, 7 vagas
de garagem. Aceita imóvel casa inverno, lavabo, quintal com
churrasqueira, 4 vagas de
ou apto. “URGENTE” Otima
garagem.Ref.: 15-2959
oportunidade. Ref 09- 2622

115 M²
2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada,
dormitórios,
sala 2lazer,
ambientes, reformado, 2 WC´s,
repleto de 3arms
, 1 vaga, ótimo
dependencia
de
empregada, lavanderia.
R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00
R$ 605 mil - Condomínio Baixo - Edifício padrão
APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²
2 dorm, sala 2 amb c/ varanda.
DE, lazer total 1 vaga.

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

Otimo apto com 2 dormitórios, modernas, terraço fechado
3 dormitórios, sala ampla,
sendo 1 suite, sala 2 ambs em vidro, acabto. refinado, lav, cozinha, banheiros,lavanderia
com sacada, cozinha, lavand, qtal, area verde nos fundos,
, quintal e garagem para 2
banheiros, vaga de gar. e lazer. coz. planejada, dep. emp. e automóveis em um terreno de
Preço de ocasião. Ref .:09-3556 2 vagas gar. REF 03-3448
5x30. Ref 06-5000

APTO PARAÍSO
APTO METRÔ VILA MARIANA
REFORMADO - 70 M2 AU

AP. PARAÍSO
100 M² AU

REFORMADO, com 3 dorms

A duas quadras do Metrô, Excel. lo- c/ arms, sala 2 ambs,cozinha
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala com Arms, lavand, ensolaraampla, copa, coz, vaga p/ vários do, lazer completo e garagem
autos, enorme qtal. Oportunidade
para 2 autos. Òtimo custo
p/ investimento! REF.: 08-3534
benefício. REF.:71-3072

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

ImóveIs

FONE: 3479-0801
99488-3594

Apartamento muito bem localizado, 1 dormitório amplo, sala
2 ambientes, cozinha, banheiro,
área de serviço e garagem. Otima oportunidade. REF.:04-3628

SoBRAdo
mETRô SÃo JUdAS
R$ 690 miL

CASA TÉRREA PRÓx.
mETRo SÓ R$ 680 miL

SoBRAdo mETRô
JABAQUARA CidAdE
VARGAS R$ 1.200 miL

V. Guarani, p/ res/com, 3 stes, 3 dorms, ste, sala 2 ambs lav,
Bem próx. ao Metrô .2 dorlav, 2 amplas salas, coz, dep. coz c/ arms, estúdio musical c/ mitórios , + 2 dormitórios na
parte de baixo, sala, coz, 2
emp, depósito,, gar. cob. p/ 5
wc, saída para duas ruas,
banhs, quarto de emp. e 2
autos,qtal e entr. lat. Rua tran3 vagas de gar. e portão
vagas
de gar. REF.: 05-3412
quila, próx. Metrô.REF.: 01-3744 automático. REF.: 11-3731

APTo - nA ViLA GUARAni ÓTimo SoBRAdo, A 5
ExCELEnTE APTo
min. A PÉ do mETRô
R$ 370 miL
mETRô JABAQUARA
Vila Fachiuni, com 3 dormitó- 2 dorms com ars, sala 2 ambs, R$ 300 miL Com 2 VAGAS Ótima localização, 2 dormi- ConCEiÇÃo SÓ R$450 miL
cozinha com armários, área
2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozinha, area de serviço,
2 vagas de garagem. Ótima
oportunidade! REF.:08-3774

BELA CASA TÉRREA
R$ 470 miL - mETRô
JABAQUARA

rios com armários, suíte, sala Ótima localização, c/ 2 dorms, ms, sala 2 ambientes, cozinha Bairro residencial, casa aconcheampla com sacada, cozinha sala 2 ambs, coz, AS, quintal, com forno a lenha, lavanderia gante,2 dorms, banh, sala, coz,
com armarios e garagem livre. dependência de empregada e 4 vagas de garagem. Ótimo lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas
Próximo ao comércio, excelente
investimento para locação.
e 2 vagas de garagem, p/
e jardim. Muito bem localizado!
localização!. REF:08-3799.
REF.: 11-3732
reforma. REF.: 04-3773
Fácil acesso! REF. 05-3065

APARTAmEnTo 3 doRm. APTo PRox. mETRô
SÓ R$ 320 miL
JABAQUARA SÓ R$ 280 miL
rios, revers., sala com sacada,
cozinha, vaga de garagem, 60
m2 úteis, muito bem localizado. REF.:09-3745

5588-3366/5588-4423

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

oPoRTUnidAdE
APTo mETRô
SoBRAdo A 7 min. mETRô
oPoRTUnidAdE CASA SoBRAdo PRox. mETRô
ConCEiÇÃo R$ 440 miL SoBRAdo REFoRmAdo ConCEiÇÃo R$ 470 miL
TÉRREA mETRô
R$ 400 miL
EXCELENTE NEGÓCIO ! Próx. Cid. VARGAS R$ 750 miL Belo, prox ao Metrô, 2 dormitó- JABAQUARA R$ 650 miL Na Cidade Vargas com 3 dorÀ Acad. Classe A com 2 ótimos
dorms c/ arms, sala coz. ampla,
2 banhs, quarto de empregada
vagas de garagem cobertas, ótima localização. REF.: 06-3493
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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
CASA METRÔ SÃO JUDAS

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

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

240 M² AU
3 dorm, 1 ste, 2 salas, 4 WC,
edícula c/ 1 dor e WC, lavand.
R$ 870 MIL

LOCAÇÃO LOCAÇÃO
APTO METRÔ
VILA MARIANA
2 dorms, DE, sala 2 ambs,
1 vaga, prédio padrão.
R$ 2.500,00 - Cond. Baixo.

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

5583-0021
5581-3323
www.geraldoalvesimoveis.com
&

TÉRREA
V. BRASILINA
R$ 295 MIL

Ótimo local, em rua particular,
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. planej., dep. p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, depósito individual, lazer - REF.: 17.228

SOBRADO COND. FECHADO - JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 540 MIL

APTO
V. BRAS. MACHADO
R$ 650 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
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. BRAS. MACHADO
R$ 530 MIL

APTO
V. BRASILINA
R$ 380 MIL

APTO
SAÚDE
R$ 419 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

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

Ótimo local da Rua Samambaia, 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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 385 MIL

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 420 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 560 MIL

Excelente sobrado em condomínio fechado, c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/ 2
amb., lavabo, cozinha planejada, wc p/ empreg., gar. p/ 2
carros - REF.: 16.075

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

Reformado, ótimo acabto., terreno 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

APTO
CHÁCARA INGLESA
R$ 850 MIL

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

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

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
completo - REF.: 16.863

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 690 MIL

Terreno 5 x 26 mts., construção 148 m², reformado, bom
acabto., c/ 3 dorm., suíte,
living p/ 2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/ empregada,
garagem p/ 2 carros REF.: 16.996

SOBRADO + EDÍCULA
BQ DA SAÚDE
R$ 750 MIL

Terreno 5 x 50 mts., construção
380 m², sendo um sobrado
c/ 2 suítes, living, sl. jantar,
cozinha, dep. empreg., gar. p/
1 carro, edícula c/ 1 dorm.,
sala, coz., wc, e amplo salão
nos fundos - REF.: 17.011

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

Terreno 240 m², construção
140 m², c/ 3 dorm., suíte, wc
social, living p/ 2 ambientes,
cozinha, lavanderia, amplo
quintal, jardim, garagem p/ 4
carros, ótimo local do bairro REF.: 17.139

SOBRADO
JD DA SAÚDE
R$ 890 MIL

3 dormitórios c/ AE, suíte,
wc social, living p/ 2 amb.,
lavabo, cozinha c/ AE, garagem sobsolo p/ 5 carros,
construção de 220 m², estuda
permuta c/ imóvel de menor
valor - REF.: 17.668

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo local da Rua Diogo Freire, terreno 300m², construção
276m², c/ 3 dorm. c/ AE, wc social, living p/ 2 amb., lavabo, jd.
inverno, copa, coz. c/ AE, dep.
p/ empreg., quintal, garagem
p/ 4 carros - REF.: 17.135

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 700 MIL

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

TÉRREA NOVA
MIRANDÓPOLIS
R$ 880 MIL

Ótima local do bairro, excelente acabto., terreno 7 x 24 mts,
c/ 3 dorm., 2 suítes, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha, lavanderia, garagem p/ 3 carros,
estuda imóvel de menor valor
- REF.: 17.624

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 950 MIL

Vago, terreno 8,50 x 30 mts.,
constr.230 m², c/ 3 dorm., suíte
c/ closet, wc social, liv, sala de
TV, coz. c/ AE, dep. p/ empreg.,
amplo salão c/ wc, gar.p/ 3
carros, estuda permuta c/ apto.
menor valor - REF.: 17.693

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

APTO
CH. INGLESA
R$ 820 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 890 MIL

SOBRADO
V. FIRMIANO PINTO
R$ 960 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.650 MIL

Ótimo local da Rua Democracia, 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

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

3 dorm., 2 c/ armários embutidos, 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 completo - REF.: 17.664

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

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
V. GUMERCINDO
R$ 390 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 445 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 590 MIL

SOBRADO COM.
AV. BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 700 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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 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

Reformada, vaga, boa localização 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

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

Ótimo local da Av. Bq. da Saúde, ótimo p/ consultório, escritório, 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

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

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

3 suítes c/ AE e ar condicionado, 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

A 650 mts. do Metrô Imigrantes,
abaixo da avaliação, AC = 414
m², c/ 3 dorm., suíte c/ closet,
hidro, amplo linving (50m²),
lavado, coz. c/ AE, sl. Festa,
home theater, churrasq., canil,
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.199

Seminovo, acabto. de alto padrão, 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

SOBRADO COM.
FECHADO - SACOMÃ
R$ 395 MIL

Sobrado em condomínio fechado localizado na Rua Souza
Coutinho, c/ 2 dormitórios c/
AE, wc social, living, cozinha
planejada, lavanderia, garagem
p/ 1 carro - REF.: 17.484

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/ churrasq.,
amplo quital, garagem p/ 2
carros - REF.: 17.106

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, cozinha, quintal c/ área gourmet,
garagem p/ 1 carro, ótimo p/
fins residenciais ou comerciais
- REF.: 17.473

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, despensa, dep. p/ empreg., quintal
c/ churrasq., gar. p/ 4 carros
- REF.: 17.485

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

A 600 mts. do Metrô Alto do
Ipiranga, c/ 3 dormitórios, 1
suíte c/ AE, wc social, living,
lavabo, cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ empreg., garagem
p/ 2 carros - REF.: 17.016

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 890 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.050 MIL

TERRENO
V. ÁGUA FUNDA
R$ 1.690 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 395 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 520 MIL

SOBRADO
COND. FECHADO
R$ 649 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO
R$ 730 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

Terreno 4 x 20 mts., construção 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

Vago, ótimo local da rua Jussara, c/ 2 dormitórios, wc social,
living, cozinha c/ armários,
lavanderia, depend. p/ empreg., garagem p/ 1 carro,
terreno 4 x 21,50 mts., construção 100 m² - REF.: 15.771

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, construção de 184m² - REF.: 17.202

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

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

Reformado, ótimo acabto., c/
3 dorm. c/ AE e ar condicionados, suíte, livin p/ 2 amb.,
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/
empreg., garagem p/ 3 carros REF.: 17.145

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

Ótimo local da R. Ribeiro Lacerda, 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

Boa localização da Rua Afonso
Aliperti, Zona Mista, ótimo para
diversas finalidades comerciais,
residenciais, ou mesmo industriais, terreno plano, medindo
19,20 x 56 mts., totalizando
1.000m² - REF.: 15.960

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.
SEDEESTACIONAMENTO
PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTO
COM
PRÓPRIO

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

PÁG.
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•LAZER

Cidade Ademar vai ter atividades de lazer gratuitas
Crianças de hoje só ﬁcam
dentro de casa e conectadas
em celulares, tevê, computadores e videogames. Brincadeiras de rua como amarelinha e pega pega já não têm
a mesma atração sobre elas.
Até mesmo adultos e idosos
estão mais sedentários.
Mas, será mesmo que essas brincadeiras de rua não
envolvem as crianças? O programa Rua da Gente, que a
Prefeitura lançou essa semana, está apostando no
contrário. Em 320 endereços
da cidade serão promovidas
atividades lúdicas, de lazer,
esporte e culturais para todas

as idades. O programa Rua
da Gente foi anunciado essa
semana e sua primeira edição
acontece nesse ﬁm de semana. Na zona sul, o endereço
escolhido foi a praça Joaniza,
na Cidade Ademar, onde as
atividades acontecerão nesse
sábado, 14, das 9h às 18h.
Para o prefeito Bruno Covas, estimular a comunidade
a voltar a participar de atividades ao ar livre, fazer com
que as ruas do bairro tenham
atividades constantes são
desaﬁos que a Prefeitura tem
assumido para melhorar a
qualidade de vida em meio
urbano. O secretário de es-

portes, Carlos Bezerra Júnior,
acrescentou que essa ocupação constante do espaço
público aumenta inclusive a
segurança pelos bairros.
A secretaria de Cultura
também terá forte participação na programação, com
contação de histórias, oﬁcinas
e shows de música, teatro
e circo. “É uma programação que já atrai público para
nossas casas de cultura, bibliotecas...”, diz o secretário
Alexandre Youssef.
A programação também
terá como objetivo, aliás,
mostrar ao público as possibilidades de atividades gratuitas

- de lazer, esportes e cultura nos espaços municipais.
Atividades
Estão previstos jogos com
bola, de mesa, tabuleiro, musicais, pega-pega, queimada,
amarelinha, cabo de guerra,
quebra cabeça, gincanas, oﬁcinas de artesanato, danças
variadas e confecção de brinquedos com material reciclável. O programa terá ainda
atividades físicas com modalidades fitness e wellness
como zumba, street dance,
crossﬁt, alongamento e condicionamento físico.
O Rua da Gente será realizado aos sábados e domingos

e irá contemplar todas as regiões da cidade de São Paulo,
priorizando as áreas de maior
vulnerabilidade social. As atividades poderão ocorrer nas
ruas, praças e centros esportivos. O programa faz parte
do Plano de Metas 2019-2020.
A Prefeitura garante que
até o final da atual gestão
serão realizadas 320 edições,
das quais 60 devem acontecer
ainda este ano. “Serão ao menos quatro edições por ﬁm de
semana em todos os cantos da
cidade, em especial as regiões
mais periféricas”, destacou o
prefeito. A iniciativa contará
com investimentos de R$ 2,5

milhões, mas a Prefeitura
não descarta parcerias com
a iniciativa privada, ao longo
do programa, com oferta de
novas ativdades.
Ciclofaixas
Durante a coletiva para lançamento do programa prefeito
ainda comentou sobre a desativação das ciclofaixas de lazer.
“Estamos buscando novos
patrocinadores, mesmo que
apenas para alguns endereços,
mas o fato é que as ciclofaixas
vão ser retomadas. Já temos
recursos para uma contratação
de emergência, para que a Prefeitura assuma a organização,
se necessário”, concluiu.

