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Instituto Biológico recebe 
Festival Verdejando no 
sábado, 21, dia da Árvore

Festival gastronômico vai 
reunir música, atividades e 
food trucks no fi m de semana
Página 4

Anistia prestes a ser aprovada
Fez uma reforma ou 

ampliou o imóvel e não in-
formou à Prefeitura? Uma 
nova anistia a construções 
irregulares está prestes a 
ser aprovada pela Câmara 
Municipal. Pela propos-
ta do Executivo, imóveis 
até 150 metros quadra-
dos de área construída 
serão automaticamente 
regularizados. Imóveis até 
500 metros quadrados 
precisarão apenas fazer 
uma declaração. Mas es-
sas regras podem mudar 
conforme emendas e vo-
tações dos vereadores, 
que estão analisando a 
proposta já em segun-
da votação. E já há algu-
mas opiniões polêmicas 
nesse debate .   P����� 3

Foto: Alex Reipert/Unifesp

Novo Hospital Universitário recebe recursos para funcionar

Nesse sábado, dia 21, 
moradores, comerciantes 
e estudantes da Vila Gu-
mercindo estarão mobili-
zados para garantir ações 
de limpeza no bairro. Vai 
ter operação cata-bagulho 
e o lançamento ofi cial de 
uma campanha para co-
leta de lixo eletrônico no 
bairro. V��� �� ����� ����: 
�������������.���.��

Em construção durante 
três anos e pronto desde 
o início do ano, o novo 
Hospital Universitário 2 
(HU2), da Universidade 

Federal de São Paulo (Uni-
fesp), começará a funcio-
nar devido a um repasse 
do Ministério da Educa-
ção (MEC), no valor de R$ 

900 mil.Com a destinação, 
que será dividida em três 
parcelas de R$ 300 mil, 
vai ser possível abrir con-
sultórios ginecológicos 

da ala chamada “Andar 
da Mulher” que farão, 
em média, dez mil atendi-
mentos por mês, segun-
do a Unifesp. P����� 6

Dia da 
Limpeza



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 Subprefeituras, e o ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

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

BONS EXEMPLOS

Menos impostos incentivam reciclagem

Catadores recebem cursos para aprimorar trabalho de reciclagem

Estimular a participação da 
sociedade como um todo no 
processo de coleta seletiva e 
reciclagem é um desa� o per-
manente. Ao mesmo tempo, é 
importante desenvolver ações 
que se inserem no conceito de 
economia circular. 

Como o nome indica, a 
economia circular parte do 
princípio que o planeta não 
suporta mais o modelo eco-
nômico baseado em extra-
ção, transformação e, en� m, 
descarte. O momento pede 
que a extração seja mínima 
e a matéria prima para novos 
produtos seja composta de 
material reciclado.

Assim, em vez de extrair 
bauxita para produzir alumí-
nio, o ideal é transfomar uma 
antiga latinha em nova, após 
seu uso e descarte, com coleta 
seletiva e reciclagem. 

Mais do que isso, a econo-

mia circular prevê redução da 
poluição no processo produ-
tivo, recuperação dos siste-
mas naturais, uso de fontes de 
energia renovável, manuten-
ção de produtos e materiais 
em ciclos de uso através de 
reaproveitamento, reciclagem, 
conserto, transformações. 

Assim, o crescimento eco-
nômico não pode mais ser 
associado ao consumo sem 
consciência e nem à produção 
que não se responsabiliza por 
toda a cadeia - desde a ex-
tração até o descarte de cada 
produto, sempre com a parti-
cipação conjunta de sociedade, 
poder público e empresas.

No sistema da economia 
circular, portanto, a recicla-
gem tem papel fundamental, 
até porque ainda prevê a ge-
ração de renda e emprego, 
em cooperativas de catado-
res ou empresas de triagem, 

conscientização ambiental e 
indústria recicladora.

Para contribuir, o paulista-
no já tem a opção de separar o 
os materiais secos, recicláveis, 
em casa. A Coleta Seletiva é 
feita porta a porta em distritos 
das zonas sul e leste da cidade 
pela concessionária EcoUrbis 
Ambiental e para saber o ho-
rário em que o caminhão pas-
sa em sua casa basta acessar 
www.ecourbis.com.br.

Além de separar os resíduos 
gerados em casa, o paulistano 
pode também contribuir com-
prando produtos reciclados 
e recondicionados. Ou seja, 
para que a reciclagem aumen-
te, é preciso também ampliar 
a compra de produtos feitos a 
partir do material reciclável, 
o que aumenta sua procura e 
barateia o item � nal. 

Outra preocupação impor-
tante e atual é a da ampliação 

No � nal de agosto, foi forma-
da a primeira turma do curso 
“Princípios Básicos de Marcena-
ria” com catadores de materiais 
recicláveis na Unidade Produti-
va José Bonifácio, na Zona Les-
te. Ao todo 36 alunos receberam 
o certi� cado. A segunda turma 
já está sendo formada e a previ-
são é que sejam formados até o 
� nal do curso, em outubro deste 
ano, cerca de 160 catadores.

O principal objetivo do cur-
so, que faz parte do Programa 
Reciclar para Capacitar, foi re-
cuperar os materiais volumosos 
como sofás, cadeiras e mesas 
que são descartados pela popu-
lação nos Ecopontos, ensinando 
aos catadores os princípios da 
marcenaria, com noções básicas 
de reaproveitamento de móveis.

O Programa Reciclar para 
Capacitar está proporcionando 
a formação básica em materiais 

recicláveis para pro� ssionalizar 
2.120 catadores atuantes no mu-
nicípio. Em parceria com a Fun-
dação Instituto de Administra-
ção (FIA) foram oferecidos três 
cursos presenciais simultanea-
mente em onze Subprefeituras, 
kit alimentação e auxílio-curso. 
Esse programa faz parte do con-
vênio com a Subsecretaria Na-
cional de Economia Solidária 
(SENAES).

O programa é uma iniciativa 
da Amlurb para atingir a meta 
28 do Programa de Metas da 
Prefeitura de São Paulo 2019 
-2020, que estabelece a quali� -
cação técnica de 2.100 pessoas 
na gestão das cooperativas, sis-
tema de monitoramento de sua 
sustentabilidade e inserção so-
cial de integrante.

Ministradas pela Fundação 
Instituto de Administração 
(FIA), as aulas práticas e teóri-

cas serão oferecidas nas Sub-
prefeituras de Itaquera, São Ma-
teus, Mooca, Cidade Tiradentes, 
Campo Limpo, Sé – Centro, 
Pinheiros, M. Boi Mirim, Jaba-
quara, Parelheiros e Capela do 
Socorro. As explanações terão 
linguagem de fácil entendimen-
to, oportunidade de interação 
e utilização de recursos audio-
visuais, com conteúdos sobre a 
importância do cooperativismo, 
economia solidária, saúde e se-
gurança no trabalho e organiza-
ção social.

Além dos cursos, o programa 
vai ter dois postos � xos de aten-
dimento para oferecer suporte 
às cooperativas, associações e 
grupos de catadores, com asses-
soria técnica de contabilidade, 
jurídica, administrativa e em 
economia solidária. Os pontos 
� carão no Centro Público de 
Economia Solidária – Cambuci 
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dos benefícios tributários para 
o setor. Ou seja, para impul-
sionar investimentos na cria-
ção e fabricação de produtos a 
partir de materiais pós-consu-
mo é importante que incidam 
menos impostos sobre esses 
itens e sua produção. 

Incentivo fi scal
A Comissão de Constitui-

ção e Justiça e de Cidadania da 
Câmara dos Deputados apro-
vou, no � nal de agosto, pro-
posta que cria política de in-
centivo às atividades voltadas 
à reciclagem (PL 7535/2017). 
Após a aprovação da redação 
� nal, o projeto deverá seguir 
diretamente para o Senado.

O projeto se baseia em três 
eixos: incentivos a projetos de 
reciclagem, a criação de um 
fundo para apoio; e a emissão 
de títulos que � nanciem pro-
jetos de reciclagem.

Para se ter ideia da impor-
tância do incentivo à reci-
clagem, estudo da Agência 
Europeia do Ambiente apon-
ta que 35% de todo resíduo 
gerado nas cidades daquele 
continente ganham vida nova 
e ainda gera receita. Na União 
Europeia, a gestão adequada 
de resíduos sólidos já rende 
1% do PIB do bloco, empre-
ga dois milhões de pessoas e 
rende 145 bilhões de euros 
por ano.

O texto propõe a dedu-
ção do Imposto de Renda 
das quantias investidas em 
projetos de reciclagem, no li-
mite de 1% do imposto devido 
para pessoas jurídicas e 6% do 
imposto devido para pessoas 
físicas. 

A proposta também prevê 
a criação do Fundo de Apoio 
a Ações Voltadas à Recicla-

gem (Favorecicle), adminis-
trado pelo Ministério do Meio 
Ambiente. Segundo o texto 
aprovado, os recursos do Fa-
vorecicle serão oriundos de 
doações; dotações consignadas 
na lei orçamentária anual da 
União e seus créditos adicio-
nais; convênios e acordos de 
cooperação; e rendimentos 
das aplicações de fundo de 
investimento especí� co.

Os Fundos de Investimen-
tos para Projetos de Reci-
clagem (ProRecicle) serão 
criados e terão rendimentos, 
remunerações e ganhos de 
capital isentos do imposto de 
renda na fonte e na declaração 
de ajuste das pessoas físicas e 
jurídicas.

A nova lei ainda vai ins-
titui a Comissão Nacional 
de Incentivo à Reciclagem, 
para acompanhar e avaliar 
os incentivos propostos. Essa 
comissão será composta pelos 
Ministérios do Meio Ambien-
te; do Trabalho e Emprego; 
da Indústria e Comércio; da 
Fazenda; e das Cidades. Além 
disso, participarão da comis-
são integrantes do Parlamento; 
da Academia; do setor empre-
sarial e da sociedade civil.

Pelo mundo
A redução de impostos en-

volvendo toda a cadeia pro-
dutiva de reciclagem, ou seja, 
incluindo incidência tributária 
sobre maquinário, contra-
tações, desenvolvimento de 
tecnologia e até design de em-
balagens pode movimentar o 
segmento e estimular também 
o consumo de itens reciclados. 

O advogado e consultor 
Gilson José Rasador, em re-
cente entrevista ao boletim 
do CEMPRE (Compromisso 

Empresarial para a recicla-
gem, explicou que é essencial 
que se estimule a reutilização 
de materiais para melhorar a 
competitividade dos produtos 
resultantes desse processo, o 
que pode ser feito através da 
redução efetiva da carga tri-
butária sobre o produto � nal. 
“A política dos estados é, em 
geral, não cobrar ICMS na cir-
culação de materiais usados. 
Porém, exige-se o imposto 
integral sobre o produto � nal 
(reciclado). Dessa forma, o 
ICMS não cobrado na etapa 
intermediária volta a ser exigi-
do por inteiro sobre o produto 
reciclado que chega ao consu-
midor sem qualquer redução 
da tributação. Acredito que a 
concessão de benefícios � scais 
será positiva para o mercado 
como um todo”.

Ele ainda cita que, no Ja-
pão, 50% dos resíduos sólidos 
são reciclados, em razão de 
normas que determinam que 
os produtos, principalmente 
eletrônicos, sejam recicláveis, 
e por conta de incentivos 
fiscais para o uso de mate-
riais reciclados. Nos Estados 
Unidos, mais de 30% dos 
resíduos são reciclados e há 
benefícios concedidos por 
diversos estados, especial-
mente para a compra de má-
quinas e equipamentos para 
reciclagem. Na Coreia do Sul, 
há um sistema de impostos 
verdes para estimular o reuso 
de materiais. Na Cidade do 
México, é concedido crédito 
fiscal para as empresas que 
reciclam ou reprocessam seus 
resíduos. Na China, há taxas 
de IVA reduzidas a zero para 
produtos obtidos por meio da 
reciclagem.

PRODUTOS FEITOS A PARTIR DE 
MATERIAL RECICLÁVEL DEVEM TER 
REDUÇÃO DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA

e na Unidade Produtiva José Bo-
nifácio - Itaquera.

Em parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social (SMADS) 
durante o curso, os catadores 

serão mobilizados e orientados 
sobre a importância de sua in-
serção e de seus familiares no 
sistema do CadÚnico, para a 
garantia de seus direitos sociais. 

A Secretaria de Desenvolvi-

mento Econômico (SMDE) irá 
auxiliar no apoio mútuo voltado 
ao desenvolvimento de ações 
para a formação e a organização 
de cooperativas e associações de 
catadores.

CURSO DE MARCENARA ESTÁ ENSINANDO  
CATADORES A TRANSFORMAREM SOFÁS 
VELHOS E OUTROS MÓVEIS

Amlurb/Divulgação
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CORTESIA

BINGO BENEFICENTE!

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

•URBANISMO

Cidade prepara nova anistia a 
imóveis em situação irregular

Está prestes a ser aprovada 
pelos vereadores paulistanos 
a anistia a 150 mil imóveis - no 
mínimo - que atualmente es-
tão em situação irregular na 
capital. Em geral, são imóveis 
que passaram por reformas e 
não atualizaram sua situação 
cadastral na Prefeitura. 

O projeto de lei de autoria 
do Executivo foi enviado à Câ-
mara em abril e já foi aprovado 
em primeira votação. Nessa se-
mana, os debates continuaram, 
com polêmicas e algumas pres-
sões dos parlamentares como a 
liberação de templos religiosos 
sem qualquer tipo de cobrança 
de multa ou anistia a imóveis 
em áreas de manaciais, que não 
estão no projeto original. 

Também é possível que os 
vereadores modifi quem alguns 
critérios previstos. O projeto 
original propõe que tenham 
direito à anistia imóveis que 
tenham passado por reforma 
até 2014, mas há sugestões de 
ampliar esse prazo para 2017. 
Ou de aumentar o tamanho 
máximo de imóveis que terão 
direito à anistia declaratória, 
ou seja, automática mediante 
apresentação de documentos, 

de 500 metros quadrados para 
700 metros quadrados.

Quem será benefi ciado
O  P L  ( P r o j e t o  d e  L e i ) 

171/2019 permitirá a adequação 
de mais de 150 mil imóveis con-
cluídos antes da revisão do PDE 
(Plano Diretor Estratégico), de 
2014, quando foram atualizadas 
as regras do crescimento urba-
nístico da cidade.

A regularização prevista no 
projeto divide-se em três cate-
gorias. Com base no IPTU (Im-
posto Predial e Territorial Urba-
no), as edifi cações residenciais 
de até 150 metros quadrados 
serão normalizadas automati-
camente, sem necessidade de 
pagar taxas nem apresentar 
documentação.

Já os imóveis residenciais 
de 150 metros quadrados a 500 
metros quadrados poderão 
ser regularizados mediante a 
apresentação de declaração do 
contribuinte, exceto nos casos 
que requerem pagamento de 
outorga por conta de excesso 
de área construída.

Na terceira categoria, es-
tão edificações residenciais 
ou comerciais que exigem pa-
gamento da taxa de outorga. 
Nesses casos, será necessário 
analisar o projeto construtivo 
e a propriedade, para verifi car 
as normas de acessibilidade, 
segurança e zoneamento.

Durante a discussão do pro-
jeto, o vereador Paulo Frange 
(PTB) disse considerar impor-
tante deixar claros alguns crité-
rios do texto proposto. Exem-
plo: as propriedades constru-
ídas irregularmente em áreas 
públicas, locais de preservação 
ambiental permanente e aque-
las envolvidas em disputas judi-

ciais não se enquadram. “A lei 
não vai anistiar uso, nós vamos 
anistiar a edifi cação”, destacou 
Frange. O custo do metro qua-
drado adicional da construção 
também foi discutido. Segundo 
Frange, o valor proposto no 
PL, de R$ 45,00, precisaria ser 
revisto. Na lei anterior, de 2004, 
segundo o vereador, o valor era 
de R$ 8,00, cerca de R$ 25,00, 
em valores corrigidos. “Portan-
to, R$ 45,00 é quase o dobro. 
Vamos mudar o texto original, 
porque fica mais confortável 
para que as pessoas possam 
pagar”, afi rmou Frange.

O vereador José Police Neto 
(PSD) apresentou outras su-
gestões, relacionadas às infor-
mações que devem constar no 
projeto. “Quem pode ter o seu 
imóvel regularizado? Até que 
data ele pode ter sido constru-
ído? Estas questões prelimina-
res são fundamentais”, disse o 
vereador.

Segundo Police Neto, é 
necessário que a população 
entenda quem será benefi cia-
do e quais exigências para a 
regularização. “O esforço que 
a gente tem que fazer é ser uni-
versal, atender a todos, chamar 
os profi ssionais técnicos para 
nos ajudar no ajuste fi no dessa 
legislação, que vai valer até 
2030”, disse Police Neto.

Líder do governo na Câ-
mara, o vereador Fábio Riva 
(PSDB) usou a tribuna do Ple-
nário para defender o mérito 
do projeto de lei. “O governo 
quer ouvir todos os desejos 
dos vereadores para que a 
gente possa ter um texto que 
corrija algumas imperfeições, 
principalmente na questão da 
isonomia”, disse Riva.

A 24ª edição do Mutirão nos 
Bairros da Prefeitura de São 
Paulo volta à região sul da capital 
neste sábado, 21 de setembro, 
agora no Jabaquara. Com ações 
de zeladoria e de diversos órgãos 
públicos, a população poderá 
participar dos atendimentos 
gratuitos na área da saúde, de 
assistência social, sanar dúvidas 
sobre programas de habitação, 
entre outras oportunidades.

 O evento é uma grande 
oportunidade para quem está 
em busca de emprego. Serão 
oferecidas mais de 500 vagas 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, sendo a maioria nas 
regiões sul e central.

A equipe técnica do Centro 
de Apoio ao Trabalho e Empre-
endedorismo (Cate) auxiliará os 
candidatos que desejam con-
quistar uma vaga no mercado 
de trabalho. Para os que têm 
aptidão para o empreendedoris-

mo, haverá orientação pela Ade 
Sampa – Agência São Paulo de 
Desenvolvimento para iniciar um 
negócio ou aprimorar atividades 
que já estejam em andamento. 
Os agentes da Ade Sampa tam-
bém indicam os melhores progra-
mas e cursos da administração 
municipal sobre a temática.

As vagas disponíveis para 
esta edição são em bairros como 
Vila Mariana, Paraíso, Moema, 
Vila do Castelo, Parque Jabaqua-
ra, entre outros. Há 40 vagas 
para encarregado de limpeza, 
que pode estar com o ensino 
fundamental em andamento – 
salário de R$ 1.500. Ainda no seg-
mento, há 10 postos para líder 
de limpeza – rendimento de R$ 
1.612. Será necessário comprovar 
a experiência na atividade.

Também estão abertas 10 
vagas para guarda-vidas, com 
ensino médio completo, e expe-
riência de no mínimo seis meses 
– salário de R$ 1.967. Quem pos-

sui comprovação em carteira no 
cargo de padeiro e ensino médio 
completo encontrará no cinco 
vagas – salário de R$ 1.672.

Para a área de confecção 
há quatro oportunidades para 
estampador de tecidos, cortador 
de roupas, encarregado de pro-
dução e enfestador. Os salários 
variam entre R$ 1.000 e R$ 1.900 
e exige dos candidatos experi-
ência no setor, além do ensino 
fundamental incompleto.

Documentos necessários 
para ser atendido no Cate: RG, 
CPF, carteira de trabalho, núme-
ro do PIS e laudo médico para 
pessoas com defi ciência. 

Leia mais sobre o mutirão em 
em jornalzonasul.com.br.

Serviço
Mutirão nos bairros - Jaba-

quara. Data: 21 de setembro, 
sábado, das 9h às 15h, na Rua dos 
Comerciários (cruzamento entre 
as Ruas Anita Costa com Nelson 
Fernandes). Ação gratuita

Jabaquara terá mutirão de serviços e 
ofertas de emprego nesse sábado

•EVENTO

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
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•GASTRONOMIA

Festival gastronômico terá 
também música e espaço kids

Um evento a céu aberto 
com clima descontraído, atra-
ções musicais, espaço kids, 
espetáculos e diversas opções 
de gastronomia. Este é o Pla-
za Festival, que vai acontecer 
no Plaza Sul Shopping, nos 
dias 21 e 22 de setembro, sá-
bado 12h às 22h e domingo 12h 
às 20h.  A ação visa a reforçar 
o objetivo do centro de com-
pras de se tornar a extensão 
da casa dos seus visitantes. A 
entrada é gratuita.

 O evento terá tendas com 
design rústico para receber 
10 restaurantes que partici-
parão oferecendo opções de 
menus com diversos pratos e 
porções. Entre eles, estão Bo-
teco Paramount, Rueiro, Ryuu 
Zushi, Choperia OAK BIER, 
Massa na Caveira, Kazagu-
ruma, Outback, Braugarten, 
entre outros.

 Para animar o evento, 
no sábado, o evento começa 
às 12h e o público poderá 
aproveitar uma sessão de 
discotecagem de música bra-
sileira. As crianças vão apro-
veitar brincadeiras infantis 
na oficina do grupo Na Rua 
sem Wi-fi. Durante à tarde, 
também se apresentam no 
local a banda Folk na Kombi, 
trio de artistas independentes 
que já são referência no folk 
brasileiro contemporâneo, e 
Wilson Teixeira, músico que 
traz em suas composições 
uma mistura de música caipira 
e urbana. Outra opção é Mark 
Dee, representante do Coun-
try Music, com um repertório 
abrangente de country-folk. 
Por último, às 20h, a música 

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

NOVIDADE!
SANDUÍCHES 
GRELHADOS

Fones: 
* 2275-

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

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ
COM VINAGRETE

SÓ 

R$ 9,90 (CADA)

fica por conta de Zé Eduar-
do, que une carisma e voz 
marcante para apresentar o 
melhor do samba, samba rock 
e soul.

 Já no domingo, a criança-
da terá outra oportunidade 
de brincar com o grupo Na 
Rua sem Wi-Fi, seguido do 
espetáculo Truques e Tram-
biques, que unirá música e 
circo. Pouco depois, às 14h, o 
evento será tomado por Pop 
e do R&B com o show cheio 
de energia da cantora Aya, 
ex-participante do The Voice 
Brasil. Na sequência, será 
a vez da Mob Trip, um trio 
composto por bateria, baixo e 
guitarra, em que todos tocam 
e cantam um repertório de 
pop rock, do clássico ao mo-
derno. A missão de encerrar 
o evento fi ca com o pessoal 
da Calango Brabo, banda que 
une a linguagem técnica das 
guitarras com elementos da 

música regional brasileira.
 “No ano em que comple-

tamos 25 anos de Plaza Sul 
Shopping, este evento é um 
presente para os nossos visi-
tantes. Mais que um centro 
de compras, queremos ser 
parte do dia a dia do nosso 
público e oferecer experi-
ências diferenciadas a eles. 
Estamos muito empolgados 
em realizar o primeiro Plaza 
Festival e esperamos que 
todos aproveitem”, celebra 
Eduardo Jorge, superinten-
dente do Plaza Sul Shopping.

SERVIÇO:
Plaza Festival Quando: 21 e 

22 de setembro Horário: sába-
do 21/09: 12h às 22h – domin-
go 22/09: 12h às 20h. O Plaza 
Sul Shopping fica na Praça 
Leonor Kaupa, 100 - Jardim da 
Saúde.Telefone: 4003-7220. 
Site: www.plazasulshopping.
com.br; www.instagram.com/
plazasulshopping 

O clássico polpetone faz parte do cardápio

R. Luis Góis, 1566 
Tel.: 5072-3266

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas)

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!
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Zoo lança campanha que 
divulga projetos de conservação

De uns anos pra cá, a fun-
ção dos zoológicos vêm sendo 
questionada por parcela do pú-
blico, que lamenta ver animais 
confi nados. Em sua defesa, en-
tretanto, várias instituições do 
tipo pelo mundo, inclusive a de 
São Paulo, defendem que ali é 
feito um trabalho de educação 
ambiental, estudos para con-
servação em todo o planeta. 

Para que o público possa 
conferir mais de perto esse 
trabalho, o Zoológico de São 
Paulo acaba de lançar a Cam-
panha “Quarta-feira da Conser-
vAÇÃO”, que abordará a impor-
tância dos zoológicos na con-
servação das espécies e como 
a Fundação tem contribuído 
efetivamente nesse sentido. 
Além disso, a campanha busca 
gerar uma refl exão sobre como 
as atitudes humanas podem 
impactar, positiva ou negativa-
mente, a biodiversidade.

A campanha deve se esten-
der até dezembro e terá uma 
programação especial de ativida-
des educativas sempre às quar-
tas. Vale ressaltar que neste dia 
da semana, todos os visitantes 
pagam meia (somente para a vi-
sitação ao Zoológico e na bilhete-
ria principal). Quem já paga meia 

não terá desconto adicional.
A campanha começou em 

agosto, com a comemoração 
dos 50 anos de existência do 
PEFI (Parque Estadual das Fon-
tes do Ipiranga). O destaque do 
trabalho de conservação fi cou 
para as pesquisas conduzidas 
com a fauna residente deste re-
manescente de Mata Atlântica 
na cidade, com destaque para 
o macaco bugio.

Em setembro, o foco será 
no trabalho desenvolvido com 
o Sagui-da-serra-escuro (Calli-
thrix aurita), espécie conside-
rada “Em Perigo de extinção” 
e endêmica da Mata Atlântica 
do Sudeste do Brasil. Uma das 
ações de conservação estabe-
lecidas para o sagui-da-serra-
-escuro é a manutenção de 
populações ex-situ por meio de 
reprodução de indivíduos gene-
ticamente viáveis. A espécie foi 
integrada ao plantel do CECFAU 
(Centro de Conservação de Fau-
na Silvestre do Estado de São 
Paulo) em 2018, após a ofi cia-
lização do Plano de Cativeiro, 
recebendo o primeiro casal 
para reprodução. Em poucos 
meses, alcançou-se o sucesso 

no manejo reprodutivo, regis-
trando o primeiro nascimento 
no local.

A apresentação acontecerá 
no Recinto dos micos-leões, na 
Alameda Aves; das 10h às 12h e 
das 13h30 às 15h.

Em outubro, o destaque 
será para a Arara-azul-de-lear 
(Anodorhynchus leari): espécie 
endêmica da Caatinga baiana e 
classifi cada como “Em Perigo 
de extinção” pela IUCN – In-
ternational Union for Conser-
vation of Nature. O Zoo de São 
Paulo é a única instituição no 
Brasil a alcançar o sucesso na 
reprodução da espécie. E em 
novembro o público conhecerá 
o Programa de Conservação da 
Perereca-pintada (Aparasphe-
nodon pomba), classificada 
como “Criticamente ameaçada 
de extinção”; e em dezembro 
o  Cágado-do-paraíba (Me-
soclemmys hogei): espécie 
“Criticamente ameaçada de 
extinção” e endêmica da bacia 
do rio Paraíba do Sul

A Fundação Parque Zoológi-
co de São Paulo fi ca na Avenida 
Miguel Stéfano, 4241 - Água 
Funda. Fone: (11) 5073-0811. 

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

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

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

COLÉGIO SANTA AMÁLIA, 

A MELHOR EDUCAÇÃO

PARA O SEU FILHO

ESTÁ AQUI!

MATRÍCULAS ABERTAS

Educação que transforma.

Educação infantil | Fundamental 1
Fundamental 2 | Ensino Médio

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

/colegiosantaamaliasaude

COMPRO
OURO
CONCEIÇÃO JOIAS

OUROOURO
PAGAMOS À VISTA 

EM DINHEIRO

5016-3037
AV. ENG. ARMANDO DE A. PEREIRA, 989

METRÔ CONCEIÇÃO
AO LADO DO HABIB’S AO LADO DA ESTAÇÃO CONCEIÇÃO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

OUROOURO
PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA 

EM DINHEIRO
PRATA

BRILHANTES
RELÓGIOS SUÍÇOS

PLATINA E JOIAS EM GERALPLATINA E JOIAS EM GERAL

Rodrigo Salles de Carvalho/ICMBio

Em setembro, público conhecerá de perto o trabalho de 
conservação desenvolvido com o  Sagui-da-serra-escuro
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Casas de repousoOdontologia

Ambiente aconchegante, 
cheio de amor e carinho

• Enfermagem 24h
• Médico especializado em geriatria
• Nutricionista

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

R.Vieira Portuense, 56
Jabaquara

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

Saúde e Estética

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

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

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

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

Sesc Vila Mariana 
tem Semana Move

Em setembro, o Sesc São 
Paulo promove a Semana Move, 
Semana Latino Americana de 
Promoção de Esporte e Ativida-
de Física que ocorre anualmente 
e chega a sua 7ª edição. Com o 
objetivo de possibilitar o bem
-estar, saúde e o entretenimento 
a partir da pratica esportiva 
e a atividade física, o projeto 
atende diferentes públicos com 
uma programação diversa e 
totalmente gratuita. Todas as 
atividades são pensadas para 
a promoção da integração dos 
envolvidos e na criação de um 
espaço onde cada indivíduo é 
estimulado a procurar seus pró-
prios movimentos.

O Sesc Vila Mariana integra a 
programação da Semana Move 
com ações que democratizam 
o acesso e criem um meio in-
clusivo para atividades vistas 
com barreiras para aqueles que 
não possuem um certo biótipo, 
possibilita também a aproxima-
ção de práticas que tem um alto 
custo atrelado a sua execução.

Entre as atrações destacam-
se a aula de Yoga sem barreiras: 
Prática Gentil, projeto que nas-
ceu a partir de alunos com limita-
ções físicas que nãos se sentiam 
acolhidos; Shantala: massagem 

para bebês, que promover a in-
tegração dos pais e fi lhos recém-
nascidos a partir de toques sutis 
e carinhosos; a prática de Tai Chi 
Chuan, atividade milenar chinesa 
que proporciona a melhora da 
concentração e da consciência 
corporal; e a ofi cina de Taketina, 
processo coletivo que utiliza 
ritmos para o desenvolvimento 
humano.

Rua de Lazer
Um dos endereços que vai 

receber o programa é a Rua de 
Lazer que funciona na Av. José 
Maria Whitaker. Nesse domingo, 
22, haverá atividades gratuitas 
de meditação, yoga e dança de-
senvolvidas em parceria com a 
Subprefeitura Vila Mariana. 

SERVIÇO
Rua de Lazer
Local: Av. José Maria Whita-

ker, entre a Rua Salvador de Edra 
e a Alameda dos Tacaúnas

Data: 22 de setembro 
Horário: 8h às 15h30
Semana Move -
De 21 a 29 de setembro. A 

Programação completa da Se-
mana Move no Sesc Vila Mariana 
está em http://bit.ly/2ke8mrW

O Sesc Vila Mariana fi ca na 
Rua Pelotas, 141. Telefone: 5080-
3000

•SAÚDE

Novo hospital universitário recebe 
recursos e já poderá funcionar

Unir eficiência no atendi-
mento à população e melhoria 
nas condições de ensino e 
pesquisa na área de saúde. É 
isso que o novo Hospital Uni-
versitário 2 (HU2), da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), vai proporcionar. 
Em construção durante três 
anos e pronto desde o início 
do ano, a unidade começará a 
funcionar devido a um repas-
se do Ministério da Educação 
(MEC), no valor de R$ 900 mil.

Com a destinação, que será 
dividida em três parcelas de R$ 
300 mil, vai ser possível abrir 
consultórios ginecológicos 
da ala chamada “Andar da 
Mulher” que farão, em média, 
dez mil atendimentos por mês, 
segundo a Unifesp.

“Esse valor [R$ 900 mil] vai 
se somar aos R$ 65 milhões já 
investidos anteriormente na 
obra. Faltava um investimento 
fi nal para início das atividades, 
e acabou de ser viabilizado”, 
disse o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub.

Com 120 consultórios, 25 
leitos de internação, sete leitos 

de recuperação pós-anestesia 
e seis salas cirúrgicas, serão 
realizadas consultas e proce-
dimentos de pequeno porte 
para identificar problemas 
hormonais, câncer e endo-
metriose, por exemplo. Além 
disso, grávidas poderão fazer 
ultrassom e pré-natal.

Para a reitora da Unifesp, 
Soraya Smaili, a unidade vai 
ajudar o Sistema Único de 
Saúde (SUS) na medida em 
que pretende desafogar hospi-
tais maiores, como o Hospital 
São Paulo, quando estiver em 
pleno funcionamento. “Para 
atender pequenos procedi-
mentos não é preciso ir a um 
hospital de grande porte, que 
precisa atender casos mais 
graves e fi ca cheio. Essas pes-
soas podem ser atendidas em 
uma estrutura de hospital dia. 
Foi o que criamos”, explicou.

Além de oferecer atendi-

mento clínico, o hospital fun-
cionará como uma extensão 
do ensino de alunos do curso 
de Medicina da universidade. 
Os atendimentos médicos 
poderão ser feitos por residen-
tes, assistidos por médicos já 
formados. Também será uma 
oportunidade para pesquisas 
na área da saúde. “Os investi-
mentos retornam para a popu-
lação em assistência e ensino. 
É um jogo que todo mundo 
ganha”, afi rmou a reitora.

Recursos — A unidade co-
meçou a ser construída em 
2015. Para iniciar os atendi-
mentos à população, no en-
tanto, a Unifesp precisava dos 
recursos para cobrir as primei-
ras despesas de custeio, como 
serviços de manutenção, segu-
rança, limpeza, entre outros.

O apoio inicial do MEC tam-
bém contou com a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-

talares (Ebserh). Os recursos 
iriam inicialmente para a rede 
hospitalar pública, ligada ao 
ministério, que conta com 40 
hospitais pelo Brasil. O HU2 
não faz parte da lista. Mesmo 
assim, a estatal abriu mão da 
verba para dar condições ao 
funcionamento do hospital da 
Unifesp.

O novo hospital concen-
trará serviços que hoje estão 
espalhados por 20 imóveis 
alugados. Na primeira etapa de 
funcionamento, três já terão 
os contratos de aluguéis can-
celados. “Nós vamos ter mais 
eficiência no atendimento, 
economizar com os aluguéis 
e proporcionar ensino de qua-
lidade para estudantes e resi-
dentes”, disse Soraya.

Por Guilherme Pera
do Portal Mec

Unifesp

Foto: Alex Reipert/Unifesp

•EVENTO
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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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. pla-
nej., dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros, depósito individu-

al, lazer - REF.: 17.228

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

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

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

carros- REF.: 17.062

APTO
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 NOVA
MIRANDÓPOLIS

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

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

- REF.: 17.624

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 420 MIL

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 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/ em-
preg., 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
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
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$ 630 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
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
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
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
COND. FECHADO

R$ 649 MIL
Excelente condomínio fechado 

c/ ruas e alamedas, lazer c/ 
quadra coberta, piscina, sl. 
Festa, sl. Jogos, portaria 24 
hs., c/ 4 suítes, living p/ 2 

amb., lavado, 2 vagas, constru-
ção de 184m² - REF.: 17.202

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 769 MIL
Terreno 8 x 30mts., constr. 

180m², c/ 2 dorm., wc social, 
living, sl. jantar, coz. c/ AE, 

edícula c/ 1 dorm., sala, coz., 
wc, amplo quintal c/ churrasq., 
e mais um qto. c/ wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.578

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 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
V. GUMERCINDO

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 

living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. 

p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros, estuda propostas - 

REF.: 17.126

SOBRADO
JD DA SAÚDE

R$ 890 MIL
3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, ga-
ragem sobsolo p/ 5 carros, 

construção de 220 m², estuda 
permuta c/ imóvel de menor 

valor - REF.: 17.668

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

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$ 450 MIL
RefoRmado, impecável, c/ 2 

doRmitóRios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ ae, 

chuRRasqueiRa, s/ gaRagem, ótima 
localização, bom também p/ fins 

comeRciais - REF.: 16.412

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dormitó-
rios, terraço, wc social, sala, 
sl. de jantar, cozinha, lavan-
deria, wc p/ empregada, qto. 
despejo, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.239

APTO
V. FIRMIANO PINTO

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

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 17.181

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 530 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
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

APTO
 V. MARIANA
R$ 690 MIL

A 650 mts. do Metrô V. Mariana, 
reformado, impecável, área útil 
de 70 m², c/ 2 dorm. c/ AE, wc 
social, living p/ 2 amb. c/ saca
da, cozinha c/ AE wc p/ empr., 

garagem p/ 2 carros, cond. 
R$ 650,00 - REF.: 17.212

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 745 MIL
Ótima área útil de 117m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., sacada, 
lavabo, cozinha planej., dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 
lazer completo - REF.: 16.825

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 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, 
churrasq., gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta apto. na Praia Grande c/ 

3 dorm. - REF.: 16.889

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

menor valor - REF.: 17.036

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.), lavabo, ampla coz. c/ 
AE, amplo quintal, jardim, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.381

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.430 MIL

Construção 400m², c/ 5 dorm. c/ 
AE, 3 suítes, 1 máster c/ closet e 
hidro, living c/ lareira, sl. TV, sl. 
jantar, escritório, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., amplo quintal 
c/ área gourmet, jardim, gar. 4 

carros - REF.: 17.154

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.450 MIL

Terreno 10 x 38 m, constr. 339 
m², c/ 4 suítes c/ AE, 1 máster 

c/ closet e hidro, living p/ 3 
amb., sl. jantar, coz. planej., 

amplo quintal c/ piscina e área 
gourmet, gar. p/ 4 carros - 

REF.: 15.237

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.600 MIL

Terreno 10 x 47 mts., AC = 535 
m², c/ 4 dorm. c/ AE, 2 stes., liv. 
p/ 2 amb., lav, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 3 carros, 
depósito, sala c/ 30m², salão 
c/ 80m², quintal c/ chuurasq, sl. 
festa c/ 100m² - REF.: 16.916
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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$ 450 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

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

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 mETRô 
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 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

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

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

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

oPoRTUnidAdE 
SoBRAdo REFoRmAdo 

Cid. VARGAS R$ 750 miL 
3 DORMITÓRIOS, Ste, comp. 
com arms, SALA de estar, sala 
de jantar, coz. planej, lavand, 
sala de TV, qtal c/ churr, e 2 va-
gas de garagem. REF.: 09-3753

APTo  mETRô 
ConCEiÇÃo  R$ 470 miL 
Belo, prox ao Metrô, 2 dormitó-
rios com armários, suíte, sala 
ampla com sacada, cozinha 
com armarios e garagem livre. 
Próximo ao comércio, excelente 

localização!.  REF:08-3799.

APTo - nA ViLA GUARAni 
R$ 370 miL 

Ótima localização, 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, com 

armários e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia. Ref.: 05-3783

CASA TÉRREA 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

TERREno dE 640 m2  
mETRô JABAQUARA

R$ 1.180 miL
A duas quadras do Metrô, Excel. lo-
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala 
ampla, copa, coz, vaga p/ vários 
autos, enorme  qtal. Oportunidade 

p/ investimento!  REF.: 08-3534
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Vila Mariana tem atividades na rua e festival
Vai ter atividades físicas 

e de meditação. Mas vai ter 
também celebração pelo Dia 
da Árvore com Verdejando, 
repleto de atividades para 
crianças, comidinhas com or-
gânicos e artesanato. O fi m de 
semana na Vila Mariana está 
com programação ideal para 
quem quer sair e aproveitar 
o que o bairro pode oferecer 
de bom.

Rua da Gente
O programa Rua da Gente, 

que prevê atividades para 
pessoas de todas as idades, 
gratuitas e em vias públi-
cas, nesse fim de semana 

acontece na Vila Mariana. 
A proposta do projeto é 

estimular a ocupação do es-
paço público com o resgate 
de atividades lúdicas, cultura, 
esportes e atividades físicas.

A programação na Vila 
Mariana acontece no domin-
go, 22 de setembro, das 9h 
às 18h, na Rua Dr. Mario Car-
dim, entre as ruas Rio Gran-
de e Napoleão de Barros. 
A programação divulgada 
mostra que o foco será em 
práticas integrativas, como 
Tai Chi Chuan, Chi Kung, Min-
dfulness,  Meditação, The-
taHealing, Yoga e Danças 

Circulares, em duas tendas. 
Todas as atividades são 

gratuitas. O programa Rua 
da Gente é uma iniciativa das 
Secretarias Municipais de 
Esportes e Lazer, Cultura e 
Relações Sociais. Serão 320 
edições espalhadas por toda 
a cidade, sendo 100 em 2019 
e 220 no ano que vem, com 
ao menos quatro edições por 
fim de semana.  A iniciativa 
contará com investimentos 
de R$ 2,5 milhões em 2019 e 
faz parte do Plano de Metas 
2019-2020 da cidade

 Verdejando
No sábado (21), Dia da Ár-

vore, a Vila Mariana recebe a 
abertura da sétima edição do 
Verdejando. Pela primeira vez, 
vai incluir na programação um 
festival no Instituto Biológico, 
que inclui diversas vivências 
na natureza, ofi cinas mão na 
terra, atividades lúdicas para 
as crianças, feira de produtos 
orgânicos, artesanais e sus-
tentáveis, praça de alimenta-
ção com comidas saudáveis e 
música. 

Realizado pela Rede Glo-
bo, o Verdejando deste ano 
tem apoio da Subprefeitu-
ra Vila Mariana, do CADES 
(Conselho Regional de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz) 
e Agenda 2030 Vila Mariana e 
do Instituto Biológico.

Em seus sete anos de atu-
ação, a iniciativa vem traba-

lhando para mudar a percep-
ção que as pessoas têm sobre 
o verde. 

O Instituto Biológico fi ca 
na Av. Conselheiro Alves Ro-
drigues, 1252 – Vila Mariana. 

Biológico vai sediar Festival do “Verdejando”, da Globo


