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Cinemateca tem mostra de 
documentários sobre 
diferentes gêneros musicais

Rita Lobo estará em evento de 
gastronomia e educação no 
Senac Santo Amaro
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Jabaquara terá DescomplicaSP
Inspirado no programa 

Poupatempo, o Descom-
plica SP dispõe de mais 
de 270 serviços, de 11 ór-
gãos e secretarias, como 
a recolocação no mercado 
de trabalho, o pedido de 
seguro desemprego, a so-
licitação de bilhete único 
para idoso e pessoa com 
deficiência, além da emis-
são da carteira de traba-
lho, entre outros. A sede 
da Subprefeitura do Jaba-
quara está sendo reade-
quada para receber uma 
unidade do Descomplica 
SP, que deve começar a 
funcionar no final desse 
ano ou início de 2020. Já 
há outras quatro em ope-
ração na cidade.   Página 3

Linha 17 Ouro continua em ritmo lento 

Sarampo já matou três bebês em SP

Em março, foi rompido 
o contrato do Governo 
do Estado com o principal 
consórcio que constroi a Li-
nha 17 ouro, aquela que vai 
ligar o Aeroporto de Con-
gonhas à malha ferroviária, 
em sistema de monotrilho 
suspenso em vigas. Foi 
aberta outra concorrência 
para definir novo grupa-
mento de empresas res-
ponsável pela obra, com 

abertura de envelopes em 
agosto passado. Em 11 de 
setembro, o Metrô validou 
o vencedor do certame, o 
consórcio Constran. Mas, 
outra concorrente está 
questionando o resultado 
e a documentação da ven-
cedora, demanda que deve 
ser analisada pelo metrô 
nos próximos dias. En-
quanto isso, a obra segue 
em ritmo lento. Página 5

As campanhas oficiais 
já acabaram, mas o surto 
da doença, não. O saram-
po já contagiou mais de 
5 mil pessoas no estado, 
cerca de 3 mil só na capi-
tal, em todos os bairros. 

Essa semana, o número 
de mortes chegou a cinco 
- três delas de bebês com 
menos de um ano de ida-
de. Pais devem evitar aglo-
merações e manter vaci-
nação em dia. Página 2

JR SÃO JUDAS
PARAFUSOS E FERRAMENTAS
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Av. Fagundes Filho, 571 - São Judas 
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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)

Colibri Odontologia
CLiNICO GERAL - CLAREAMENTOS

CIRURGIA/BICHECTOMIA

DRA. ANDRESSA ALMEIDA

DRA. GRAZIELLA GIONGO

DRA. JESSICA LOSACCO 

DRA. NATHALIA FARIA

Rua Bertioga, 149 - Praça da Árvore 
Conjunto 101

(11) 94555-8458

CRO: 131394 

CRO: 131194

CRO: 131591

CRO: 131125

ATENDIMENTOS COM HORA MARCADA POR TELEFONE 
OU  WHATSAPP:

Saúde e Estética

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Recupere sua capacidade de sorrir!

Agende sua 

avaliação

IMPLANTES DENTÁRIOS

R. Dr. Isaias Salomão, 81 ao lado do metrô Saúde

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

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)

•ESTÉTICA

Salão moderno na Praça da Árvore
celebra três anos de sucesso

chelle, que também é da escola 
Soh, especialista em alcançar a 
cor, o efeito de mechas,  cortes 
assimétrico. Também tem es-
pecialização em barbearia e por 
isso o salão sempre tem homens 
em busca da barba perfeita, da 
sobrancelha correta.  “Homens 
estão exigentes e sabem cultivar 
o visual na medida certa”, diz.

Também está na equipe 
a profissional Janaina Sancia, 
Janaina Sancia, make up e hair 
stylist com mais de dez anos 
de experiência e já bastante co-
nhecida na região por conta da 
clientela conquistada ao longo 
desses anos.

“Aqui na Cut & Color tenho 
toda liberdade de criar e ajudar 
as clientes a encontrar formas 
de expressar personalidade 
através de penteados, maquia-
gens, novos cortes”, diz Janaina, 

que adora estar sempre antena-
da às tendências em coloração, 
tratamentos e cortes. 

Na Cut & Color, alisamento, 
tintura, hidratação, penteados, 
tudo é feito com uma atenção 
constante: o cuidado com a 
saúde capilar. “Sempre alerta-
mos as clientas para promessas 
mirabolantes ou ações radicais 
que prejudicam os cabelos, mui-
tas vezes de forma defi nitiva”, 
conclui Rose. 

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

telefone: 2640-3660.

•SAÚDE

Sarampo já matou três bebês 
e dois adultos em São Paulo

Mais um bebê, com menos 
de um mês de vida, morreu 
essa semana vítima do sarampo 
na cidade de São Paulo. Já é o 
terceiro caso de morte - uma 
menina de Osasco, com quatro 
meses, e um menino, com nove 
meses, também da capital. 

Morreram também dois 
adultos, uma mulher de 31 anos 
e um homem de 39, ambos mo-
radores da cidade de São Paulo e 
sem registro de vacinação.

O Estado de São Paulo é 
campeão no país em casos 
confi rmados de sarampo, que 
já ultrapassam 5 mil, quase 3 mil 
deles na capital. 

Vale destacar que as unida-
des básicas de saúde continuam 
oferecendo a vacina tríplice viral 
gratuitamente, mesmo após a 
campanha de conscientização 
fi nalizada em agosto.

O foco no Estado continua 
sendo a atuação para vacinar 
bebês, já que muitos ainda não 
têm proteção contra a doença. 
A faixa etária é considerada 
mais vulnerável a casos graves 
e óbitos, e representa cerca de 
13% do total de casos registrados 
em SP. Por outro lado, é impor-
tante ressaltar que a vacinação 
dos jovens e adultos é essencial 
para evitar que eles se transfor-
mem em pessoas que podem 
contagiar bebês e outros não 
imunizados. 

A recomendação para os pais 
de crianças com idade inferior 
a 6 meses é evitar exposição 
a aglomerações, manter higie-
nização adequada, ventilação 
adequada de ambientes, e so-
bretudo que procurem imedia-
tamente um serviço de saúde 
diante de qualquer sintoma da 
doença, como manchas verme-
lhas pelo corpo, febre, coriza, 
conjuntivite, manchas brancas 
na mucosa bucal. Somente um 
profissional de saúde poderá 

avaliar e dar as recomendações 
necessárias.

A vacinação no Estado conti-
nua contra sarampo bebês com 
idade entre 6 meses a 1 ano, 
conforme recomendado pelo 
Ministério da Saúde. 

A vacina tríplice viral prote-
ge contra sarampo, rubéola e 
caxumba. A aplicação da chama-
da “dose zero” visa a proteger 
as crianças e não será contabili-
zada no calendário nacional de 
vacinação da criança, ou seja, os 
pais ou responsáveis também 
deverão levar as crianças aos 
postos para receber a tríplice vi-
ral aos 12 meses e também aos 15 
meses para aplicação do reforço 
com a tetraviral, que protege 
também contra varicela.

Os municípios devem ainda 
seguir realizando ações de blo-
queio diante da notifi cação de 
casos da doença. Além disso, 

as pessoas que tiverem dúvidas 
quanto à imunização adequada 
devem procurar um posto de 
vacinação, com a carteira vacinal 
em mãos, para que um profi s-
sional de saúde verifi que a ne-
cessidade de aplicação da dose, 
que será administrada de forma 
“seletiva”, ou seja, apenas em 
quem tiver alguma pendência.

O Programa Estadual de 
Imunização prevê que crianças e 
adultos, com idade entre um ano 
a 29 anos, devem ter duas doses 
da vacina contra o sarampo. 
Acima desta faixa, até 59 anos, é 
preciso ter uma dose. Não há in-
dicação para pessoas com mais 
de 60 anos, pois esse público 
potencialmente teve contato 
com o vírus, no passado.

O Centro de Vigilância Epi-
demiológica estadual realiza 
monitoramento contínuo da 
circulação do vírus.

Elas estão fazendo a cabeça, 
literalmente, de pessoas que 
buscam algo a mais quando se 
trata de estilo e tratamento dos 
cabelos. As profi ssionais Michel-
le Cerodio, Rosemary Inoki e 
Janaina acabam de celebrar os 
três anos de sucesso do salão 
Cut & Color Hair, para homens 
e mulheres. 

As clientes do trio garantem 
que não há “segredo” para esse 
sucesso. É resultado de talento, 
anos de experiência e uso de 
produtos adequados para cada 
tipo de cabelo.

O ambiente descontraído, a 
decoração simples e moderna, 
a equipe criativa completam os 
ingredientes para a conquista 
de carteira fi el de clientes, de 
diferentes estilos, idades e pre-
ferências em plena crise.

Na Cut&Color, a palavra de 
ordem é estar atenta aos pe-
didos e buscar alcançar aquele 
visual que eleva a auto estima - 
desde, é claro, que a saúde dos 
cabelos esteja garantida. 

“O que faz diferença no 
visual de uma pessoa é a perso-
nalidade. E, claro, para expres-
sar essa personalidade com 
propriedade, é preciso usar as 
técnicas corretas e toda nossa 
sensibilidade”, diz Rose Inoki. 
Colorista com formação Soho, 
ela sabe que é preciso aliar as 
expectativas das clientes com a 
experiência e a análise de cada 
tipo de cabelo, cada formato 
de rosto... Não é a toa que ela 
atende desde clientes que so-
nham em um visual moderno 
e inovador, até senhoras que 
exigem sempre o mesmo corte, 
com perfeição.

“Nesses três anos, forma-
mos uma clientela fiel, que 
confi a em nós. E isso é muito 
legal, mostra que estamos no 
caminho certo, captando as ex-
pectativas de cada um”, diz Mi-

Terapia Alternativa
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CORTESIA

BINGO BENEFICENTE!

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

•ATENDIMENTO

Subprefeitura Jabaquara 
vai ganhar DescomplicaSP

A notícia já vinha circu-
lando de maneira não oficial 
desde janeiro. Em julho, foi 
confirmada em um decreto 
publicado em Diário Oficial. 
Agora, as obras estão a todo 
vapor e já está certo: em ja-
neiro de 2020 deve começar 
a operar uma unidade do 
DescomplicaSP no Jabaquara, 
no mesmo prédio da Subpre-
feitura. 

Para quem ainda não co-
nhece, o Descomplica SP, 
da Secretaria de Inovação e 
Tecnologia, é inspirado no 
Poupatempo, que é um pro-
grama estadual. 

Nas unidades, ficam con-
centrados todos os serviços 
do município e ainda há ca-
minhos para agilizar atendi-
mentos em órgãos de outras 
esferas. A ideia é facilitar o 
atendimento às demandas da 
população, centralizando-nos 
nas unidades do programa 
que, por sua vez, ficam espa-
lhadas pela cidade. 

Já há quatro delas em ope-
ração: Campo Limpo, São 
Miguel Paulista, Butantã e 
Santana/Tucuruvi, ou seja, 
uma em cada zona da cidade. 

Mas, como a proposta é 
facilitar o acesso do munícipe, 
a Prefeitura quer criar outras 
unidades e totalizar oito até 
o final de 2020. Além do Ja-
baquara, estão previstas uni-

dades em São Mateus, Penha 
e Capela do Socorro.

A do Jabaquara está sen-
do montada no piso térreo 
do prédio da Subprefeitura e 
por isso vários outros depar-
tamentos estão mudando de 
lugar, lá dentro. 

Foi uma verdadeira re-
volução na distribuição de 
mesas, estruturas e também 
de funcionários, desde o início 
do ano. 

Agora, a Praça de Aten-
dimento está operando no 
terceiro andar, fazendo com 
que os moradores tenham 
que subir de elevador ou es-
cadas até lá. O mesmo acon-
tece com a unidade do CATe 
(Centro de Apoio ao Trabalho 
e Empreendedorismo).

Até o início de 2020, entre-
tanto, a situação deve melho-
rar muito, já que boa parte o 
atendimento poderá ser con-
centrado pela nova unidade 
do Descomplica SP.  

Serviços
O Descomplica SP dispõe 

de mais de 270 serviços, de 11 
órgãos e secretarias, como a 
recolocação no mercado de 
trabalho, o pedido de seguro 
desemprego, a solicitação 
de bilhete único para idoso e 
pessoa com deficiência, além 

da emissão da carteira de tra-
balho, entre outros serviços. 
O espaço conta, ainda, com 
totens para realização dos 
serviços do Poupatempo, 
como a solicitação de 2ª via 
do RG e da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), e da 
SPTRANS, como a validação 
de créditos do bilhete único.

“Precisamos inovar cons-
tantemente e simplificar a 
vida na cidade. O Descom-
plica é um passo importante 
neste sentido pois aproxima 
a Prefeitura das pessoas. Ao 
ampliar a qualidade do aten-
dimento das regionais evi-
tamos que o cidadão tenha 
que deslocar-se até o centro 
expandido, garantindo mais 
conforto e menores gastos 
– de tempo e de dinheiro”, 
afirma o secretário municipal 
de Inovação e Tecnologia, 
Daniel Annenberg.

O programa já realizou 
mais de 400 mil atendimentos 
e registra índice de satisfação 
de 99% pelos usuários.

A grande novidade do Des-
complica SP é o atendimento 
lado a lado. Servidor e cida-
dão estão mais próximos, 
reforçando os conceitos de 
colaboração, parceria e trans-
parência.

serviços públicos em um único 
ponto.

Empregos
Durante as ações já foram 

ofertadas cerca de oito mil 
oportunidades de emprego por 
meio do Centro de Apoio ao 
Trabalho e Empreendedorismo 
(CATe). O Mutirão também é 
uma oportunidade para quem 
deseja se tornar um Microem-
preendedor Individual (MEI). 
A Ade Sampa – Agência São 
Paulo de Desenvolvimento, 
órgão vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, atende os empre-
endedores tirando dúvidas e 
dando orientações.

A Secretaria Municipal de 
Saúde participa com a aplica-
ção de vacinas, além de ofertar 
orientações sobre arboviroses, 
distribuição de preservativos, 
entre outros serviços. Pessoas 
que vivem em situação de vul-

nerabilidade social recebem 
orientações sobre os progra-
mas sociais do Governo Federal 
como o Bolsa Família durante 
o atendimento ofertado pela 
Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS).

As ações também contam 
com a oferta de serviços das 
secretarias municipais das Sub-
prefeituras, Direitos Humanos, 
Pessoa com Deficiência, Habita-
ção, Saúde, Inovação e Tecno-
logia, Cultura, além de outros 
parceiros como a SABESP e a 
COHAB.

Serviço
Mutirão dos Bairros na Sub-

prefeitura Vila Mariana
Data: 28 de setembro
Horário: 9h às 15h
Local: Alameda dos Guaiós, 

entre as avenidas Piassangua-
ba e Itacira, atrás do Santuário 
São Judas Tadeu

Mutirão de empregos e serviços 
acontece em São Judas nesse sábado

•EVENTO

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

A Subprefeitura Vila Ma-
riana recebe, no dia 28 de se-
tembro, o programa Mutirão 
dos Bairros, coordenado pela 
Secretaria Especial de Relações 
Sociais da Prefeitura de São 
Paulo.  O programa concentra, 
todos os sábados, das 9h às 
15h, diversos serviços da ad-
ministração municipal em um 
ponto específico da cidade. 
A ideia é levar os serviços da 
Prefeitura para próximo da 
população que mais precisa. O 
programa já passou por 24 das 
32 Subprefeituras. 

Na Sub Vila Mariana, o muti-
rão será realizado na Alameda 
dos Guaiós, entre as avenidas 
Piassanguaba e Itacira, atrás 
do Santuário São Judas Tadeu.

Durante os mutirões, en-
quanto as equipes da subpre-
feitura que sedia o evento re-
alizam serviços de zeladoria 
como varrição, pintura, poda 
de árvores e grama, entre ou-
tras ações, a população da 
região tem acesso a diversos 
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•GASTRONOMIA

Evento universitário traz 
palestra com Rita Lobo

Quem curte gastronomia, 
nutrição e culinária precisa 
anotar na agenda: dia 5 de 
Outubro, tem Festival Senac 
Vida Universitária. 

Gratuito, o evento tem 
ampla programação com 
workshops, palestras, ofici-
nas, mesas-redondas e atra-
ções culturais promovidas 
pelos alunos e professores da 
instituição para proporcionar 
ao público as experiências da 
vida universitária.

Um dos destaques do 
evento será a palestra com a 
chef, culinarista e apresenta-
dora de tv Rita Lobo, do site 
Panelinha. Ela falará sobre 
“Dieta Brasileira: viva a comi-
da de verdade”.

A palestra tem apenas 
meia hora - está prevista 
para acontecedr das 13 horas 
às 13h30, mas quem for ao 
evento ainda vai poder curtir, 
das 13h30 às 14h30, a Gas-
tronomia de Portas Abertas 
(Lanches das Americas). Será 
um circuito de degustação 
de receitas de lanches das 
americas, produzidos pelos 
alunos. receitas sustentáveis 
preparadas pelos alunos.

Também das 13h30 às 
14h30, paralelamente, vai 
acontecer o Gastronomia de 
Portas Abertas  -Sorvetes, 
outro Circuito com degus-
tação de sorvetes, também 
produzidos por professores e 
alunos da gastronomia.

Na área de Nutrição, das 
10h às 16 horas, a programa-
ção traz o evento “Bolinhos 
da Nutrição”, com alunos ex-
plicando sobre os diferentes 

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

NOVIDADE!
SANDUÍCHES 
GRELHADOS

Fones: 
* 2275-

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 -  Planalto Paulista

SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA
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CUPIM
COM VINAGRETE

CALABRESA
COM VINAGRETE

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ
COM VINAGRETE

SÓ 

R$ 9,90 (CADA)

tipos de farinhas e processa-
mentos e o impacto desses 
ingredientes na qualidade 
nutricional de preparações 
como pães e bolos.

Já em “Bike Suco”, os visi-
tantes poderão curtir a  expe-
riência de tomar um suco se 
transforma em uma vivência 
divertida, saudável e educado-
ra. Aqui cada pessoa prepara 
o próprio suco pedalando e 
fazendo o liquidifi cador fun-
cionar.

Outras aéreas
No Centro Universitário 

Senac – Santo Amaro, o festi-
val terá cerca de 40 atrações 
nas áreas audiovisual, anima-
ção, arquitetura, design, es-
tética e cosmética, educação 
física, engenharia, gestão e 
negócios, gastronomia, hote-
laria, moda, nutrição, produ-
ção multimídia, publicidade e 

TI. A participação no Festival 
Senac Vida Universitária é 
gratuita, e, em algumas ativi-
dades, as vagas são limitadas. 
Para conhecer a programação 
completa e se inscrever, basta 
acessar: www.vidauniversita-
riasenac.com.br

Serviço:
Festival Senac Vida Uni-

versitária
Campus Santo Amaro
Data: 5 de outubro – sá-

bado
Horário: das 10 às 16 horas
Local: Centro Universi-

tário Senac – Santo Amaro 
- Avenida Engenheiro Eusébio 
Stevaux, 823 - Santo Amaro - 
São Paulo/SP

Inscrições e programação 
completa detalhada: www.vi-
dauniversitariasenac.com.br

Participação gratuita

R. Luis Góis, 1566 
Tel.: 5072-3266

Ambiente 
Pet Friendly: 

traga seu animalzinho

(mesas externas) ♪♫

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

Carnes - Massas - Saladas 
Risotos - Pratos Especiais - Porções

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H

Música ao vivo: 
Consulte a 

programação pelo 
Facebook.com/seugois

♪♫

FAÇA SUA

RESERVA

VENHA CONHECER

 NOSSA CASA!
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•TRÂNSITO

Av. Armando Arruda Pereira: perigosa para pedestres
Só em 2018, 56 pessoas 

foram vítimas de ocorrências 
graves de trânsito na Avenida 
Engenheiro Armando de Ar-
ruda Pereira. O número está 
agora estampado em faixas 
espalhadas pela via, de modo 
a conscientizar motoristas e 
pedestres para o perigo na 
região. Mais do que sinalizar 
a via, a Prefeitura implantou 
melhorias da sinalização nas 
imediações da estação de 
metrô Conceição. 

A intervenção inicial é re-
alizada no cruzamento da 
avenida Engenheiro Armando 
de Arruda Pereira com a rua 
Guatapará. O solo ganhou 
nova sinalização viária e foi 
implantada uma nova traves-
sia para pedestres na Guata-
pará, distante 50 metros do 

cruzamento e da estação, 
onde há grande movimenta-
ção de pedestres.

Outra medida foi a amplia-
ção das calçadas do cruza-
mento com a demarcação de 
linha contínua, pintura na cor 
verde e dispositivos auxiliares 
de segurança, como tachas e 
tachões. Futuramente, essa 
sinalização será substituída 
por elementos físicos e incor-
porada definitivamente ao 
passeio, segundo a Secretaria 
Municipal de Mobilidade e 
Transportes.

“Ações de educação de 
trânsito, como as realizadas 
ao longo da programação des-
ta Semana da Mobilidade, e 
intervenções que ampliem os 
espaços e as alternativas de 
travessias para os pedestres 

geram mais segurança e favo-
recem a redução no número 
de acidentes com vítimas. 
Seguimos com o cronograma 
de intervenções previstas 
pelo plano Vida Segura em 
busca da redução do número 
de acidentes com vítimas e, 
principalmente, óbitos”, disse 
o secretário municipal de Mo-
bilidade e Transportes, Edson 
Caram, em visita ao local, ao 
lado do subprefeito do Jaba-
quara, Arnaldo Faria de Sá.

Os técnicos da SMMT ain-
da consideram que o trecho 
da avenida Engenheiro Ar-
mando de Arruda Pereira si-
tuado entre a rua Guatapará e 
a avenida Engenheiro George 
Corbisier confi gura uma área 
estratégica, em razão da gran-
de concentração e circulação 

de pessoas e veículos, poten-
cializando situações de risco 
e acidentes. 

Em 2018, foram 46 aciden-
tes na via, com as 56 vítimas 
indicadas nas faixas de cons-
cientização - duas delas fatais.

A ação completa na região 
do Metrô Conceição será im-
plantada em 2020 e contem-
plará também as intersecções 
da avenida Engenheiro Ar-
mando de Arruda Pereira com 
a avenida do Café e a avenida 
George Corbisier. 

Haverá ampliação de cal-
çadas, implantação de novos 
pontos de travessia e diminui-
ção da distância entre eles, 

•TRANSPORTES

Obras principais da Linha Ouro ainda não foram retomadas
Ainda está em processo 

de contestação a escolha de 
nova empresa para retomar 
as obras paradas da Linha 17 
- Ouro, do metrô, no trecho 
que vai ligar o Aeroporto de 
Congonhas ao Morumbi, em 
monotrilho que circula sobre 
vias suspensas em vigas. 

Em março, o metrô rom-
peu contrato com o consórcio 
Monotrilho Integração, por 
considerar que as obras es-
tavam em ritmo muito lento. 
Uma nova licitação foi aberta 
e em agosto foram abertos 
os envelopes com propostas. 

O vencedor foi o Consórcio 
Constran, que chegou a ser 
habilitado pelo metrô após 
análise de documentação em 
11 de setembro. Porém, um 
dos consórcios derrotados no 
processo entrou com recurso 

questionando a habilitação 
da empresa e agora o metrô 
precisa analisar. Há ainda a 
hipótese de a empresa resol-
ver recorrer à Justiça, caso o 
resultado não seja favorável.

Assim, não se sabe quanto 
mais vai atrasar a retomada 
das obras. 

Trechos
A construção da Linha Ouro 

é subdividida em cinco partes, 
cada uma tocada por um grupo 
diferente: um para o pátio de 
manutenção, três responsáveis 
pela construção de nove esta-
ções e mais um, considerado 
o principal por incluir trens, as 
vigas por onde circularão e a 
sinalização. É justamente este 
principal que está com os tra-
balhos parados. 

O edital da nova licitação 
foi lançado no dia 25 de maio 

e previa a contratação de em-
presas para:

- execução de obras civis 
remanescentes;

- implantação de acaba-
mento; paisagismo; comuni-
cação visual;

- instalações hidráulicas 
das estações Congonhas, 
Brooklin Paulista, Jardim Ae-
roporto, Vereador José Diniz, 
Campo Belo, Vila Cordeiro, 
Chucri Zaidan e Pátio Água 
Espraiada.

Também está prevista a 
implantação de uma ciclovia, 
recapeamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho, 
edificação do Centro Comu-
nitário e Esportivo e o lança-
mento de vigas pré-moldadas.

Copa do Mundo
A obra deveria ter sido 

concluída antes da Copa do 

Mundo Fifa Brasil, em 2014. 
Mas, agora, sequer há previ-
são de quando iniciará suas 
operações. 

Há ainda um segundo tre-
cho previsto para ligar a esta-
ção Jabaquara ao aeroporto, 
pela Avenida Jornalista Ro-

berto Marinho. Entretanto, 
como também não há previ-
são de quando a expansão 
da avenida será construída e 
também por conta dos inú-
meros problemas envolvendo 
a construção do trecho Con-
gonhas Morumbi, o metrô 

simplesmente engavetou o 
projeto. 

Veja também em nosso 
site: interdições de trânsi-
to por conta das obras da 
linha 17 - Ouro, na Marginal 
Pinheios e na Avenida Jorna-
lista Roberto Marinho.

além de construção de tra-
vessias elevadas e redução do 
ciclo semafórico, dando mais 
oportunidades de travessia 
para os pedestres. 

O Plano de Segurança Vi-
ária – Vida Segura, que a Pre-

feitura apresentou em abril, 
tem o ousado objetivo de 
transformar São Paulo em 
uma das cidades com tráfe-
go mais seguro do mundo, 
com redução de ocorrências 
graves e mortes no trânsito 
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Cohab promete 25 mil novas casas para 
população de baixa renda até fi nal de 2020

“Mas a Cohab ainda exis-
te?” Alex Peixe,  presidente 
da Companhia de Habitação 
paulistana já está acostumado 
a ouvir essa pergunta quando 
participa de mutirões e mon-
ta estandes para cadastrar 
pessoas interessadas em par-
ticipar do programa de fi nan-
ciamento com juros baixos, 
destinados a famílias de baixa 
renda na capital. 

Ele credita a desinforma-
ção ao que chama de atuação 
política que a companhia teve 
durante muitos anos, com 
falta de organização e preocu-
pações técnicas. “Somos uma 
empresa e temos que ter cri-
térios. Nunca tivemos direto-
res de carreira, por exemplo”, 
critica ele, ao garantir que na 
atual gestão o quadro mudou.

A empresa agora está re-
negociando contratos que 
estavam parados por inadim-
plência, regularizando docu-
mentação, garantindo habili-
tação das famílias que quitam 
seus imóveis para que con-
sigam a escritura definitiva. 

“Na gestão anterior foram 
renegociados 30 contratos. 
Agora já foram 3 mil”, diz ele, 
apontando ainda os benefí-
cios para o caixa da Cohab. 
“Só no primeiro fi m de sema-
na de renegociação, foram mil 
conratos!”, conta.

Paralelamente, ele diz, a 
Cohab estabeleceu uma Parce-
ria Público Privada (PPP) que 
vai garantir a construção de 25 
mil novas unidades habitacio-
nais até o fi m do atual manda-
to. Há uma carência estimada 
em 130 mil novos imóveis, com 
famílias já em espera. 

“O programa federal, Mi-
nha Casa Minha Vida, está 
parado na cidade. A ação da 
Prefeitura vai  garantir um 
avanço”, avalia.

Dessas 25 mil novas unida-
des, pouco mais da metade 
já estão em seis lotes que já 
atraíram empresas interes-
sadas em sua construção. Só 
no bairro vizinho do Ipiranga, 
serão 3.500 delas. 

Outros seis lotes terão as 
parcerias estabelecidas ainda 
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ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos necessitados e 
desamparados, vós que didicastes toda vida ao bem. Vale-me neste instante 
de provação, eu vos imploro. Ajudem-me a conseguir esta graça, em nome 
do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Rezar com fé a oração, 3 Pai-Nossos, 
3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia mandar publicar e dar um presente 
a uma criança carente. Com fé será atendido. d.j.l.

Vereadores aprovam anistia de imóveis, com unanimidade
Por 51 votos favoráveis e 

nenhum contrário, foi aprova-
do, na Sessão Plenária desta 
quarta-feira (25/09), o projeto 
substitutivo ao PL (Projeto de 
Lei) 171/2019, ambos de auto-
ria do Executivo, que prevê 
a regularização de imóveis 
construídos ou reformados 
até julho de 2014. Apreciado 
em segunda e definitiva vo-
tação, o projeto segue para 
a sanção do prefeito Bruno 
Covas (PSDB).

A proposta original envia-
da pelo Executivo recebeu 
diversas contribuições dos 
vereadores, até a versão apro-
vada, que foi construída por 
todas as bancadas do Legis-
lativo, em negociação com o 
governo, após ampla discus-
são entre os parlamentares.

Chamado de Lei da Anistia, 
o Projeto de Lei autoriza a 
regularização de imóveis con-
cluídos antes da revisão do 
Plano Diretor Estratégico, de 
2014, quando foram atualiza-
das as normas do desenvolvi-
mento urbanístico da cidade.

Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, o vere-
ador Eduardo Tuma (PSDB) 
comemorou a aprovação. “A 
Lei de Anistia segue o padrão 
da legislação imobiliária, do 
Plano Diretor Estratégico, da 
Lei de Uso e Ocupação e do 
Código de Obras. Faltava, para 
completar o quarteto, a Lei da 
Anistia. A última lei foi votada 
em 2003, e deveria ter sido 
votada de novo em 2013, mas 
só agora, na gestão Bruno Co-
vas, que resolveu encaminhar 
o projeto”, disse Tuma.

O PL aprovado autoriza a 
regularização automática de 
imóveis isentos do pagamen-
to de IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) em 2014, 
cujo valor venal atualizado 
seja de até R$ 160 mil. Nesse 
caso, os proprietários irão 
receber a documentação de 
regularidade em casa.

A proposta também per-
mite a adequação de pro-
priedades com até 1.500 me-

tros quadrados. Neste caso, 
para os imóveis residenciais 
e comerciais, será necessário 
apresentar a declaração do 
proprietário acompanhada 
da assinatura de engenheiro 
responsável, o que poderá ser 
feito no site da Prefeitura de 
São Paulo. Já os imóveis aci-
ma de 1.500 metros quadra-
dos terão de seguir as regras 
determinadas pelo Código de 
Obras do município.

Os proprietários dos imó-
veis beneficiados não serão 
cobrados do ISS (Imposto So-
bre Serviço) e do IPTU retroa-
tivamente, dos últimos cinco 
anos, já que a Lei da Anistia 
começará a valer a partir de 
1° de janeiro de 2020.

Em contrapartida, os pro-
prietários terão que pagar 
apenas a taxa de outorga para 
a área excedente construída. 
Caso o imóvel não seja isento 
de imposto, por exemplo, o 
ISS e o IPTU serão cobrados 
apenas pelo espaço a mais 
edificado. De acordo com o 
texto, a taxa de outorga terá 
uma punição de 20% em rela-
ção aos donos de imóveis que 
construíram regularmente. E 
o valor poderá ser parcelado 
em 12 vezes.

Prazo para regularização

O tempo da anistia previs-
to no projeto é de 90 dias. Po-
rém, o prazo poderá ser pror-
rogado por mais três vezes, 
chegando a 360 dias. Para as 
propriedades construídas em 
áreas ambientais, mas com 
a permissão de edificações 
de baixo impacto, é preciso 
ter a anuência da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente. A partir de agora, 
com a aprovação do PL, após 
a instrução do processo, o 
Executivo terá 30 dias para 
apreciá-lo.

Abrangência
Para o líder do governo 

na Casa, vereador Fábio Riva 
(PSDB), a aprovação do PL 
irá melhorar a qualidade de 
vida de munícipes e a segu-
rança de ter uma edificação 
regularizada. Riva destacou 
a contribuição de todos os 
vereadores para a construção 
do texto. “Nós tivemos uma 
votação unânime dos 51 vere-
adores, o que mostra que a in-
terlocução do Executivo e do 
Legislativo está em sinergia, 
porque quem ganha é a cida-
de. Teremos em torno de 600 
mil imóveis que vão receber 
na sua casa uma declaração 
de regularidade”, disse Riva.

Já o vereador Paulo Fran-

ge (PTB) ressaltou a impor-
tância da adequação de imó-
veis residenciais e comerciais, 
o que trará benefícios aos 
proprietários. “A vantagem é 
muito grande para a pessoa 
ter um imóvel regular, po-
der ter na sua escritura tudo 
isso lançado, poder vender 
regularmente, colocar como 
herança, fazer doação, transa-
ções, dar em garantias”, disse 
Frange. “No caso dos imóveis 
comerciais, se eles têm um 
acidente lá dentro e o imó-
vel está irregular, as pessoas 
já começam naturalmente 

punidas pela própria opinião 
pública, além do fato”, con-
cluiu Frange.

Líder do PT na Câmara, 
o vereador Alfredinho (PT) 
também votou favoravelmen-
te. “De forma geral, o texto 
apresentado pelo Executivo, 
com algumas imperfeições e 
a discordância da nossa parte, 
benefi cia e vai ajudar muitas 
pessoas da periferia”, disse 
Alfredinho.

Com informações da 
Câmara Municipal de SP

Texto: MARCO AN-
TONIO CALEJO

•URBANISMO

•HABITAÇÃO

em 2019, com mais 5 mil uni-
dades só para o Ipiranga. 

Já para o Jabaquara, onde 
há muitas comunidades ca-
rentes, ainda não há nenhum 
projeto definido. Segundo 
Peixe, está em estudo a esco-
lha de um terreno pertencen-
te a uma autarquia estadual 
e que poderá abrigar futuros 
conjuntos.

Quem quiser conseguir 
fi nanciar um imóvel pela CO-
HAB, entretanto, deve ficar 
atentos com golpistas. “Há 
sempre denúncias de pessoas 
vendendo imóveis de conjun-

tos já existentes ou em cons-
trução, por valores baixos. 
Não se deve fazer nenhuma 
negociação dessas”, diz Pei-
xe. E le explica que interessa-
dos em comprar imóveis de 
conjuntos da COHAB, tanto os 
já existentes quanto aqueles 
em construção ou projeto, 
devem procurar informações 
na própria COHAB, para não 
cair em golpes. 

A Central de Atendimento  
da Cohab fi ca na Av. São João, 
299 - Centro. Fundiona de Se-
gunda a Sexta, das 08h30 às 
16h00. Tel: 3226-7900.
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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

TERRENO
V. ÁGUA FUNDA

R$ 1.690 MIL
Boa localização da Rua Afonso 
Aliperti, Zona Mista, ótimo para 
diversas finalidades comerciais, 
residenciais, ou mesmo indus-
triais, terreno plano, medindo 

19,20 x 56 mts., totalizando 
1.000m² - REF.: 15.960

SOBRADO 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

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

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
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

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

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

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

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$ 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

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
V. BRASILINA
R$ 295 MIL

Vago, terreno 7 x 15,50 m, 
construção 85 m², c/ 1 dormi-

tório, wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, boa localização 
da Rua Marquês de Lages - 

REF.: 17.608

APTO
V. BRASILINA
R$ 380 MIL

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

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

1 carro, prédio de apenas 
10 anos c/ lazer completo - 

REF.: 17.636

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
A 450 mts. do Metrô A. do 

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

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

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

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

APTO
SAÚDE

R$ 419 MIL
Ótimo local, a 850 mts. do 
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2 
dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha 

planejada, lavanderia, wc p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.994

SOBRADO
V. MORAES
R$ 420 MIL

Refomada, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, lavabo, copa 
cozinha c/ AE, quintal c/ 

churrasqueira, garagem p/ 
1 carro - REF.: 17.180

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 
dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
churrasqueira, s/ garagem, óti-
ma 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

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

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
BQ. DA SAÚDE

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

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

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 15.559

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 715 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
V. BRAS. MACHADO

R$ 720 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, escritório, 
copa / cozinha c/ AE, despen-
sa, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 4 carros 

- REF.: 17.485

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

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

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
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 9 x 20 = 180 m², AC = 
200 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., escritório, la-
vabo, cozinha, depósito, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta por apto. até mesmo 

valor - REF.: 16.769

APTO
CHÁCARA INGLESA

R$ 850 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 
AU = 104 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 

2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 17.153

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 850 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$ 870 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz., dep. Empreg., 
qtal c/ jardim, gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta apto. c/ 2 ou 3 
dorm., 1 ou 2 vagas, no S. Judas 
e imediações - REF. 17.156

SOBRADO
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

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.onix2007.com
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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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Rua das Rosas, 266 
Mirandópolis, SP.

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

REMAX
ImóveIs
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APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

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

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

AP. PARAÍSO
100 M² AU

2 dormitórios, sala 2 ambientes em L, dependência de 
empregada, 2 banheiros, cozinha, área de serviço. 1 Vaga -

Reformado R$ 600 mil

APTO METRÔ VILA MARIANA 
115 M²

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

 R$ 605 mil - Condomínio Baixo - Edifício padrão

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

AP. METRÔ SANTA CRUZ  
80M²

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

R$ 360 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorm, sala 2 amb c/ varanda. 

DE, lazer total 1 vaga.

R$ 390 MIL

APTO JABAQUARA
76M² AU

3 dorms, 1 vaga, lazer total.
R$ 360 mil

CASA METRÔ SÃO JUDAS 

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

R$ 870 MIL

APTO METRÔ

VILA MARIANA

2 dorms, DE, sala 2 ambs,

1 vaga, prédio padrão. 

R$ 2.500,00 - Cond. Baixo.
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AP METRÔ PÇA DA áRVORE 

1 QUADRA DO METRÔ - 65 M²

Reformado!!!, 3 dorms, sala 2 

amb, coz, 1 vaga  R$ 420 mil

AP . VL. CLEMENTINO PROx 
METRÔ HOSPITAL SP 50 M²

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

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

METRÔ PARAÍSO
60 M² AU

2 dorms, sala 2 ambs,
coz, WC, s/ vaga.

Reformado - R$ 320 MIL

CASA METRÔ
PRAÇA DA áRVORE

220M² AC
3 dorm, 2 vagas,

R$ 750 MIL

APTO PARAÍSO
86 M² AU

2 doms, sala 2 ambs, 2 WC, 

coz, AS, DE, 1 vaga.

R$ 440 MIL

APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²

2 dorm, sala 2 amb, c/varanda. 

DE lavand, lazer total.

R$ 750 MIL
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•CULTURA

Cinemateca tem mostra de documentários musicais
O Brasil tem ótimos docu-

mentários musicais - e bas-
tante diversifi cados, também, 
mostrando diversas linhas de 
produção artística e manifes-
tações populares.  Por isso, 
a Cinemateca Brasileira e a 
Roquette Pinto Comunicação 
Educativa estão apresentan-
do a Mostra Documentários 
musicais brasileiros.

A Mostra contempla do-
cumentários sobre diferentes 
gêneros musicais e grandes 
nomes da música nacional, 
todos produzidos nas duas 
primeiras décadas dos anos 

2000. E vai desde a biografi a 
de um dos maiores sambis-
tas, Cartola – Música para 
os olhos, dirigido por Hilton 
Lacerda e Lírio Ferreira, à 
pesquisa minuciosa sobre o 
movimento punk no país, em 
Botinada! A origem do punk 
no Brasil, perpassando pelas 
histórias de vida de alguns 
dos mais importantes nomes 
da música popular brasileira 
nos anos 1960, como o longa 
Loki: Arnaldo Baptista, so-
bre o mutante paulista, e a 
biografi a do roqueiro baiano 
dirigida pelo fotógrafo Walter 

Carvalho, Raul – O inicio, o fi m 
e o meio. 

Destacam-se o panorama 
do cancioneiro brasileiro da ci-
nemanovista Helena Solberg, 
Palavra (En)Cantada; a vida 
dos dançarinos e o sucesso 
do estilo de dança do funk 
carioca, em A batalha do pas-
sinho; o registro do Festival 
de Águas Claras, o “Woods-
tock brasileiro”, em O barato 
de Iacanga – ainda inédito no 
circuito comercial brasileiro; o 
minucioso retrato do músico 
Itamar Assumpção, figura 
central da música paulista, em 

Daquele instante em diante, 
de Rogério Velloso.

Toda a programação tem 
entrada gratuita. Os ingressos 
serão distribuídos na bilheteria 
uma hora antes de cada ses-
são, sujeito à lotação da sala 
BNDES.

Começa nessa sexta, 27, 
às 20h, com “Raul – O início, 
o fi m e o meio”

Sábado | 28/09, 17h – A 
batalha do passinho; 19h – 
Daquele instante em diante; 
21h – Cartola – Música para 
os olhos

Domingo | 29/09: 18h – 

Loki: Arnaldo Baptista; 20h 
– Botinada! A origem do punk 
no Brasil

Sexta-feira | 04/10; 19h – 
Daquele instante em diante; 
21h – A batalha do passinho

Sábado | 05/10: 17h – Pa-
lavra (En) Cantada; 19h – O 
barato de Iacanga; 21h – Raul 
– O início, o fi m e o meio

Domingo | 06/10: 18h – 
Loki: Arnaldo Baptista; 20h 
– Cartola – Música para os 
olhos.

A Cinemateca fi ca no Lar-
go Senador Raul Cardoso, s/n 
- Vila Mariana


