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Sesc Vila Mariana tem 
programação especial para 
curtir o Dia das Crianças

Estação das alcachofras! 
Região tem várias pizzas feitas 
com a delícia da temporada
Página 4

Linha Lilás já passa por obras
O projeto que deu ori-

gem à linha 5 - Lilás do 
metrô sofre vários ques-
tionamentos de passagei-
ros. Por que as estações 
têm áreas externas e in-
ternas tão grandes? E os 
prédios imensos existen-
tes na área externa, para 
que servem? A falha de 
planejamento, entretanto, 
fica mais nítida na estação 
Campo Redondo, que tem 
se mostrado saturada pou-
co mais de um ano após a 
interligação da linha azul 
com a linha Lilás. Por que 
não foi feita com platafor-
ma central, para garantir 
embarque e desembarque 
por portas diferentes? A 
Via Mobilidade, conces-
sionária que opera a li-
nha está fazendo obras 
de adaptação, mas não de 
grande porte.   Página 3

É preciso lavar as em-
balagens e outros reci-
cláveis antes de encami-
nhar para a coleta seletiva? 
Como separar o material 
que vai ser transformado 
e evitar novas agressões 
à natureza? Veja as dicas 
para cuidar daquilo que 
muita gente chama de 
“lixo”, mas que garante 
a sobrevivência de cente-
nas de famílias. Página 2

Foto: Via Mobilidade/Divulgação

Como 
cuidar dos
resíduos 
em casa?



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

VOCÊ SABIA?

Como você cuida dos resíduos em casa?

Fundação Paulistana busca projetos de turismo ecológico

A estimativa nacional é de 
que R$ 3 bilhões de reais são 
desperdiçados todos os anos 
por conta do não reaproveita-
mento de materiais recicláveis, 
que terminam nos aterros 
comuns, ocupando espaço e 
representando, em última ins-
tância, a necessidade de extrair 
mais matéria prima da nature-
za e novos custos de produção.

A coleta seletiva e a recicla-
gem ainda significam renda 
para milhares de famílias de 
catadores e pessoas que traba-
lham no processo de triagem 
de materiais em cooperativas 
por todo o país. 

Assim, se há uma forma 
simples e gratuita de contri-
buir socialmente para a subsis-
tência de milhares de pessoas 
e ainda preservar a natureza 
esse caminho é a separação 
de resíduos em casa. Mas, será 
que você sabe fazer isso?

Separação correta
É muito simples e não custa 

nada separar o material que 
pode fazer a diferença na vida 
das pessoas. 

Ao chegar em casa do su-
permercado, já é possível per-
ceber quanto do que compra-
mos serve apenas para esse 
processo de transporte. 

Caixas de embalagens de 
café ou de barras de chocolate, 
saquinhos de embalagens de 
feijão, arroz e outros grãos que 
podem ser transferidos para 
potes, tudo isso vai direto para 
o reciclável. 

Aliás, uma boa dica é reser-
var potes de vidro que trazem 
produtos como compotas de 
doces, molhos de tomate, ge-
léias, temperos, azeitonas e 
outras conservas. Eles podem 
servir para o armazenamento 

A Fundação Paulistana di-
vulgou, no � nal de setembro, 
três editais de fomento em 
quali� cação pro� ssional no 
eixo de sustentabilidade. A 
ação, vinculada ao Programa 
Green Sampa, lançado pela 

Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e Trabalho, vai 
receber propostas de organiza-
ções da sociedade civil até 18 
de outubro.

Ao todo, mais de 1.300 pes-
soas serão capacitadas pela 

ação, que conta com um inves-
timento de mais de R$ 1 milhão 
para o desenvolvimento das 
propostas. “Um terço de todo o 
território do município de São 
Paulo é composto por áreas ru-
rais. A quali� cação pro� ssional 

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.

de grãos, açúcar, além de so-
bras de alimentos que vão para 
a geladeira ou freezer.

Seleção
Não é porque é papel que 

necessariamente pode ser re-
ciclado. O mesmo vale para 
plásticos e outros itens que são 
supostamente recicláveis. 

O isopor é um bom exem-
plo. Para que comprar frutas, 
verduras, legumes e frios em 
bandejas de isopor?

Embora já existam técnicas 
para reciclar esse tipo de plás-
tico, na prática é um processo 
ainda restrito e caro. Além 
disso, as cooperativas não têm 
esse material em quantidade 
suficiente para ter valor de 
venda para a indústria reci-
cladora.

“Nem sempre a embalagem 
que traz o símbolo de reciclá-
vel é efetivamente reciclada. 
Por conta da escala, ou seja, 
quantidade do material e por 
outros motivos, como proces-
sos caros de transformação em 
novos itens”, explica Telines 
Basílio do Nascimento Júnior,, 
conhecido por Carioca, que é 
presidente de uma das maiores 

cooperativas de catadores da 
capital, que congrega  centenas 
de pessoas triando materiais 
recicláveis da zona sul da ca-
pital, diariamente.

Nesse momento, vale desta-
car que é importante também 
evitar a compra de itens que 
não têm embalagens efetiva-
mente recicláveis. “Pacotes 
de salgadinhos e bolacha, por 
exemplo, que são brilhantes 
por dentro, não são reciclá-
veis”, explica o Carioca. 

Assim, produtos naturais, 
sem bandejas ou saquinhos, 
são sempre as melhores pedi-
das na hora da compra.

Limpeza
A� nal de contas, é preciso 

lavar embalagens antes de 
encaminhar à coleta seletiva?

A resposta não é tão auto-
mática. “Na verdade, todos os 
itens recicláveis passarão por 
processo de limpeza na in-
dústria recicladora, retirando 
todos os resíduos indesejáveis”, 
explica Carioca.

No entanto, ele aponta a 
importância de tomar certos 
cuidados em nome do respei-
to ao trabalho dos catadores 

e à eficácia do processo de 
triagem. 

“As embalagens podem � car 
por vários dias no galpão da 
cooperativa. E os restos de 
alimento podem causar mau 
cheiro ou atrair roedores”, 
explica. Um breve enxague 
na embalagem não signi� cará 
gasto expressivo de água e faz 
toda diferença no encaminha-
mento do material.  

Outra maneira de contri-
buir com o trabalho de tria-
gem é selecionar o que vai para 
o chamado lixo seco e limpo. 
Papel guardanapo com gordu-
ra, restos de maquiagem não 
é reciclável. Papel higiênico e 
outros produtos de uso pessoal 
não são recicláveis: hastes de 
algodão, absorventes e fraldas, 
por exemplo. 

Da mesma forma, não de-
vem ser enviadas embalagens 
de alimentos engorduradas, 
como caixas de pizza, em-
balagens de sanduíches ou 
lasanhas. 

Cápsulas de máquina de 
café expresso representam 
outro desafio da atualidade 
para a indústria da reciclagem. 

É MELHOR USAR CANECAS DO QUE 
COPOS DESCARTÁVEIS, MAS CUIDE DA 
DURABILIDADE PORQUE CERÂMICA E 
PORCELANA NÃO SÃO RECICLÁVEIS

deste setor é fundamental para 
o desenvolvimento econômico 
e sustentável da cidade, e para 
isso é necessária a implanta-
ção de políticas públicas que 
fortaleçam a capacitação e a 
inserção de produtores de or-
gânicos ao mercado”, explica a 
secretária de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Aline 
Cardoso.

As propostas deverão apre-
sentar planos de cursos pre-
senciais de turismo ecológico, 
agricultura de base ecológica 
e reutilização de resíduos só-
lidos. A entidade interessada 
deverá comprovar a capacida-
de técnica e operacional para o 
desenvolvimento da metodo-
logia apresentada. Além de ex-
periências correlatas ao tema, 
o edital exige também que a 
entidade tenha ao menos um 
ano de existência. É permiti-

da a apresentação de projetos 
idealizados por duas ou mais 
entidades.

Green Sampa
O Green Sampa é um pro-

grama que incentiva o desen-
volvimento econômico susten-
tável na cidade de São Paulo 
por meio do fomento a negó-
cios sustentáveis, tecnologias 
verdes e quali� cação pro� ssio-
nal. 

Por meio da plataforma 
www.greensampa.com.br, a 
iniciativa conecta empresas do 
setor de economia verde com 
startups de base tecnológica.

Fundação Paulistana
Entidade da administração 

indireta da Prefeitura de São 
Paulo, vinculada à Secretaria 
Municipal Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho. Com o 
papel de promover a educação 
pro� ssional, o trabalho e a cul-

tura, visa o desenvolvimento 
social, tecnológico, territorial 
e econômico solidário, priori-
zando a periferia da cidade de 
São Paulo.

A candidatura e a relação de 
documentos deverão ser en-
tregues no setor de protocolo 
da Secretaria, localizado na Av. 
São João, 473 – 5º andar. 

A comissão de seleção terá 
15 dias corridos para a análise 
e escolha do projeto, o resul-
tado será divulgado no Diário 
O� cial de São Paulo e no site 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho.

Acesse os editais:
Ressigni� cação de resídu-

os - bit.ly/editalresiduos
Agricultura de base ecológi-

ca - bit.ly/editalagroecologia
Ecoturismo - bit.ly/edita-

lecoturismo

FOMENTO EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
VAI SELECIONAR PROJETOS EM RESÍDUOS 
SÓLIDOS,  AGRICULTURA DE BASE 
ECOLÓGICA E ECOTURISMO

Apesar de feitas de alumínio, 
elas ficam impregnadas de 
borra de café, di� cultando o 
processo. As empresas que 
produzem as cápsulas, entre-
tanto, estão desenvolvendo 
processos para reaproveita-
mento de material e destina-
ção correta do resíduo. 

Nesse caso, o consumidor 
precisa se informar junto aos 
fabricantes e descobrir onde 
depositar as cápsulas usadas. 
As marcas têm implantado 
pontos de coleta em super-
mercados e empórios - con� ra 
nos sites das empresas.

Não recicláveis
Fundamental lembrar tam-

bém que alguns outros mate-
riais não são recicláveis ou, ao 
menos, não são aproveitados 
nas centrais de triagem ou 
cooperativas. 

Assim, preste atenção para 
não colocar nenhum dos ma-
teriais listados a seguir quando 
for separar em casa o material 
para encaminhar à reciclagem 
pela coleta seletiva domiciliar, 
serviço prestado nas zonas sul 
e leste da capital pela conces-
sionária Ecourbis.

Para saber o horário em 
que a empresa faz a coleta 
domicilar comum ou a seleti-
va na rua onde mora, acesse: 
https://www.ecourbis.com.
br/coleta/index.html

Papel limpo, latinhas de 
ferro e alumínio e diferentes 
tipos de plástico podem ser 
todos colocados em uma úni-
ca embalagem - a separação 
será feita de forma automática 
na Central Mecanizada de 
Triagem Carolina Maria de 
Jesus ou de forma manual em 
cooperativas parceiras. 

Cabos de panela: se o cabo-
for feito de plástico, não será 
reciclado, assim como plás-
ticos componentes de itens 
eletroeletrônicos e tomadas.

Papel carbono, celofane, 
alumínio, adesivos, papel 
fotográfico: assim como o 
isopor, embalagens que usam 
esses materiais, fotogra� as ou 
itens de escritório feitos com 
eles não podem ser reciclados.

Embalagens contamina-
das: sprays, embalagens de 
agrotóxicos ou venenos não são 
aceitas nas centrais de triagem.

Retalhos e tecidos: procure 
encaminhar para artesãos e 
ongs que usam esse material. 
Algumas lojas de roupas tam-
bém têm aceito peças usadas 
não adequadas para doação e 
reuso solidário. 

Porcelana e cerâmica : 
Também pode ser reutilizado 
por artesãos, mas canecas, 
pratos e outros itens de porce-
lana não podem ser reciclados.

Objetos de madeira: nova-
mente, tente entidades ou ar-
tesãos. Caso contrário, despeje 
em ecopontos. A lista deles 
está em prefeitura.sp.gov.br.

Pneus: fabricantes de pneus 
devem dar destinação adequada 
aos pneus. Por isso, deixe-os na 
loja na hora de comprar novos.

Lâmpadas: da mesma for-
ma, lâmpadas devem ser retor-
nadas aos fabricantes, por meio 
dos pontos de venda. Tome 
cuidado porque muitas delas 
contêm material infectante.

Lixo eletrônico: há diversos 
pontos em parques, algumas 
subprefeituras e mesmo em 
estabelecimentos comerciais re-
cebendo aparelhos usados, ba-
terias, pilhas e suprimentos de 
informática e telefonia em geral.
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•TRANSPORTES

Linha 5 tem sobrecarga e já passa por obras
Em média, 12 milhões de 

pessoas passaram pela linha 
5 - Lilás, do metrô, no primei-
ro ano de operações da Via 
Mobilidade, concessionária 
que assumiu também a manu-
tenção da via em 4 de agosto 
de 2018 e será a futura res-
ponsável também pela Linha 
17 - Ouro, em monotrilho.

Mas, nesse período al-
gumas falhas e excesso de 
passageiros mostraram que 
houve, no mínimo, falhas de 
projeto na linha. A principal 
delas está na estação Capão 
Redondo, que  tem fi las diá-
rias no horário de pico, plata-
formas lotadas, trens que já 
partem sobrecarregados. 

A concessionária explica 
que iniciou no dia 31 de julho 
obras de melhorias na estação 
Capão Redondo para facilitar 
o fluxo de passageiros, atu-
almente em torno de 100 mil 

pessoas em dias úteis. 
Garante que, ao término 

das adequações, a capacida-
de de absorção do fluxo de 
passageiros vindos da rua 
crescerá 40%. Entre os ser-
viços programados, estão 
a ampliação do espaço de 
entrada, implantação de uma 
passagem exclusiva para o 
terminal de ônibus e aumen-
to do número de bloqueios 
(catracas) em 40%. A área de 
acesso à estação será amplia-
da em 63%.

Ainda como parte da re-
adequação do acesso da es-
tação, construída em 2000, 
a escadaria da calçada será 
substituída por uma rampa, 
com ligação direta à área 
dos bloqueios, para oferecer 
acessibilidade a pessoas com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida. Além disso, as má-
quinas de autoatendimento 

e recarga de bilhetes serão 
reposicionadas.

A previsão é de que as 
obras sejam concluídas na 
primeira quinzena de novem-
bro. A concessionária afi rma 
que não haverá impacto na 
operação da linha durante as 
intervenções, pois os serviços 
serão realizados em áreas 
segregadas ou no período 
noturno.

Mas, muitos usuários su-
gerem que a estação Capão 
Redondo deveria ser como 
outras de grande fl uxo, com 
abertura dos dois lados do 
trem e plataformas diferencia-
das para embarque e desem-
barque, como acontece nas 
Estações Sé ou Luz, na linha 
1 - Azul, por exemplo. 

A ViaMobilidade, entretan-
to, alega que obras deste por-
te, como a inclusão de uma 
plataforma central, seriam de 

A superlotação e falhas 
na operação, entretanto, não 
são as únicas queixas de pas-
sageiros da Linha 5 - Lilás, 
operada pela Via Mobilidade. 
Leitores que usam a linha 
reclamam da sinalização na 
Estação Santa Cruz, onde há 
interligação com a linha 1 - 
Azul, e também do uso das 
áreas ociosas, dentro e fora 
das estações.

Ainda com relação ao pro-
jeto construtivo adotado na 
linha, os passageiros fazem 
vários questionamentos so-
bre o uso do espaço das pa-
radas. Diferente do padrão 
que se vê em outros países, 

as paradas da linha 5 foram 
projetadas ocupando um 
imenso espaço público, em 
uma cidade com terrenos 
tão escassos como a maior 
metrópole brasileira. 

Além de imensas e reple-
tas de estruturas em vidro, 
as estações da linha 5 ainda 
são marcadas por praças com 
pouca arborização, várias 
aberturas como poços de 
ventilação e até gradis.

Na Estação Eucaliptos, 
por exemplo, chamam a aten-
ção dos passageiros algumas 
áreas sobre as calçadas que 
foram cercadas por grades e 
servem de estacionamento.

Outra situação que causa 
estranhamento são os pré-
dios existentes em várias das 
paradas: Santa Cruz, Campo 
Belo, Moema, Eucaliptos... 
Esses prédios paralelos, se-
gundo o metrô, serviriam 
para abrigar funcionários. 
Mas, seriam tantos assim? 
Porque as estações antigas, 
das demais linhas, não con-
tavam com essas estruturas, 
com tantos andares?

Internamente, também, 
as estações são bem maiores 
que as antigas, que se restrin-
gem, no subsolo, acima das 
plataformas, às bilheterias e 
algumas salas de operação 

ou, no máximo, túneis para 
entrada e saída dos passa-
geiros.

Via mobilidade
A concessionár ia  res-

ponsável pela operação e 
manutenção da Linha 5, Via 
Mobilidade, aponta que o 
projeto foi todo elaborado 
pelo Governo do Estado. 

Com relação ao uso atual, 
defende que as praças têm 
sido usadas para atrações 
artístico-culturais de diversas 
linguagens com o objetivo 
de ativar os espaços livres 
nas estações, transformando 
os locais em áreas de lazer, 
convivência, inclusão e co-

nhecimento.
Em 2019, até o mês de 

julho, foram 34 exposições 
realizadas em parceria com 
10 instituições, além de 41 
campanhas de engajamento 
sazonais e duas perenes, pro-
movidas em parceria com 29 
instituições.

Sobre os prédios exter-
nos, informa que muitos de-
les na verdade têm abrigado 
máquinas e equipamentos. 

A área livre sobre a cal-
çada, usada para estaciona-
mento, segundo a conces-
sionária, é uma área de recuo 
de responsabilidade da Via 
Mobilidade e que “não im-

pacta o trajeto das pessoas. 
Atualmente, o espaço está 
em uso como estacionamen-
to de veículos”. A concessio-
nária esclarece que somente 
pessoas e carros autorizados 
estão aptos a utilizarem o 
lugar.

E com relação às saídas, 
transferências e acessos ex-
ternos e internos estão sina-
lizados em todos os pisos da 
Estação Santa Cruz. A con-
cessionária enviou imagens 
da sinalização, que em alguns 
pontos é feita por cartazes 
móveis posicionados em 
frente às escadas rolantes.

responsabilidade do Governo 
de São Paulo. 

Pondera que, embora o 
projeto de reforma atual-

mente em andamento não 
esteja previsto em contrato 
e é um investimento da con-
cessionária para reafirmar 

o compromisso de garantir 
transporte de qualidade, a 
melhor prestação de serviço 
e bem-estar aos passageiros.

Passageiros também reclamam de sinalização e uso de áreas ociosas
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•GASTRONOMIA

Curta a época da alcachofra 
em pizzarias da região

Primavera é tempo de fl o-
res!!! E isso inclui uma iguaria 
muito apreciada - a alcacho-
fra! Entre agosto e novembro, 
a planta costuma aparecer 
nas prateleiras de supermer-
cados, hortifrutis e nas feiras 
com precinho mais convidati-
vo. E uma das maneiras mais 
saborosas e criativas de sabo-
rear o coração e as pétalas de 
alcachofra é nas pizzas!

É bem verdade que a maio-
ria delas é feita a partir de 
conservas do vegetal mas... 
quem liga? O ideal é saborear 
a delícia com qualquer descul-
pa e sem culpa!

Nas pizzas, a alcachofra 
ganha acompanhamentos e 
temperos que dão um toque 
irresistível. O paladar agrade-
ce. De qualquer forma, o São 
Paulo Zona Sul preparou um 
roteiro de boas pizzas feitas 
com alcachofra na região. 
Confi ra!

Forno da Vila
Na pizzaria da Vila Ma-

riana, a redonda que leva a 
saborosa planta é novidade.  
Reúne corações de alcacho-
fra, gorgonzola dolce e pista-
che torrado.

A mistura criativa pode ser 
conferida na Pizza Forno da 
Vila, que fi ca na Rua Capitão 
Macedo, 552 - Vila Mariana. 
Telefone: 5082.4547.

Braz Quintal
Uma das pizzarias eleitas 

pelo público em pesquisa do 
Datafolha tem unidade com 
mesas ao ar livre na Vila Ma-
riana - ideal para curtir os dias 
quentes de Primavera e Verão. 

Lá, na Quintal do Braz, 

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

NOVIDADE!
SANDUÍCHES 
GRELHADOS

Fones: 
* 2275-

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

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ
COM VINAGRETE

SÓ 

R$ 9,90 (CADA)

tem a Alcachofrinha, feita 
com alcachofrinhas italianas 
assadas na lenha em azeite 
de ervas, queijo caciocavallo 
e tomatinhos assados 

A Bráz Quintal fi ca na Rua 
Gandavo, 447. Telefones: 
5082-3800 e 5539-4912

1900
Outra das pizzarias bem 

elencadas no DataFolha e 
uma das mais tradicionais da 
região é a 1900, criada há qua-
se 40 anos na Vila Clementino. 

Ali tem duas ótimas pedi-
das para os fãs de Alcachofra. 

A Trentacinque, que aliás 
foi criada para celebrar os 35 
anos da pizzaria, tem sabor 
especial graças à combinação 
de coração de alcachofra, bur-
rata Levitare®,tomatinhos, 
presunto tipo Parma e rúcula. 

A casa também tem a tra-
dicional Carciofi ni, que é uma 
receita mais simples e por 
isso talvez destaque mais o 
sabor do ingrediente. Mistu-

ra coração de alcachofra e 
parmesão.

A unidade mais antiga e 
tradicional da 1900, na Vila 
Mariana - R. Estado de Israel, 
240 - telefone: 5575-1900. Tem 
uma também em Moema, na 
Al. dos Nhambiquaras, 573 - 
telefone: 5904-1342

Chaplin
Mas, quando se fala em 

boa pizza, outra indicação lo-
cal que não pode fi car de fora 
do roteiro é a Chaplin Pizzaria, 
que funciona na divisa entre 
Mirandópolis e Vila Clementi-
no desde 1964. 

Ali, a Pizza de Alcachofra 
recorre a uma mescla de mo-
zarela, parmesão e azeitonas 
verdes fatiadas. Vale destacar 
que, diferente das outras pi-
zzarias, a Chaplin tem forno 
elétrico, o que deixa a massa 
mais sequinha e crocante - 
vale muito experimentar. 

Fica na Rua Luis Góis, 1231.
Telefone: 5079-9466. 

Nova pizza de alcachofra da Forno da Vila

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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Ofi cinas gratuitas 
estimulam cidadania

Como funciona o Orçamento 
da sua Cidade? É possível ter 
mais participação na vida polí-
tica da cidade, mesmo sem ter 
nenhuma conexão ou interesse 
partidário? A comunicação digi-
tal possibilita diferentes formas 
de atuação social?

O programa Agentes de 
Governo Aberto promove anual-
mente uma série de oficinas 
gratuitas, abertas a qualquer 
interessado, que discutem essas 
possibilidades. As ofi cinas fazem 
parte do Programa de Metas da 
cidade e são abertas ao público 
em geral. O programa tem como 
objetivo principal promover e 
fortalecer ações de transparên-
cia e acesso à informação, par-
ticipação cidadã, prestação de 
contas e responsabilização (ac-
countability) e inovação tecno-
lógica na Prefeitura.  As ofi cinas 
já começaram, mas é possível 
escolher o tema de interesse e 
participar - vão até dezembro. 

Vila Mariana]
Comunicação Não-Violenta e 

Educomunicação: aproximações 
e prática - Quando? 15/10/19, ter-
ça-feira, das 14h às 17h20 Onde? 
Auditório Subprefeitura Vila Ma-
riana (Rua José de Magalhães, 
500 - Vila Clementino)Agente de 
Governo Aberto (facilitadora): 
Paola Prandini Saiba mais sobre 
o tema: https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
governo/governo_aberto_na_
cidade_de_sao_paulo/index.
php?p=281906 Inscreva-se em: 
bit.ly/governoaberto19

O Jogo do Dinheiro na Políti-
ca Quando? 19/11/19, terça-feira, 
das 14h às 17h2 Onde? Auditório 
Subprefeitura Vila Mariana (Rua 
José de Magalhães, 500 - Vila 
Clementino)Agente de Governo 
Aberto (facilitador): Akira Pinto 
Medeiros Saiba mais sobre o 

tema: https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
governo/governo_aberto_na_
cidade_de_sao_paulo/index.
php?p=282165 Inscreva-se em: 
bit.ly/governoaberto26

IPTU em São Paulo: como 
entender e acompanhar? Quan-
do? 11/12/19, quarta-feira, das 
14h às 17h20Onde? Auditório 
Subprefeitura Vila Mariana (Rua 
José de Magalhães, 500 - Vila Cle-
mentino). Agente de Governo 
Aberto (facilitador): Guilherme 
Minarelli. Saiba mais sobre o 
tema: https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
governo/governo_aberto_na_
cidade_de_sao_paulo/index.
php?p=281901 Inscreva-se em: 
bit.ly/governoaberto22

Jabaquara
Comunicação Não-Violenta e 

Educomunicação: aproximações 
e práticas - 4/10/2019, das 13h30 
‘as 18h30 - Onde? ACM-CDC Lei-
de das Neves Jabaquara - Rua 
Nelson Fernandes 257Agente de 
Governo Aberto (facilitadora): 
Paola Prandini - Comunicação 
social, Cultura digital, Mídias 
alternativas e colaborativas . Ins-
creva-se: bit.ly/governoaberto19

Empoderando cidadãos 
na cultura digital Quando? 
11/11/2019, das 10h às 11h30 no 
CEU Caminho do Mar - Av. Enge-
nheiro Armando de Arruda Pe-
reira, 5241 Comunicação social, 
Cultura digital, Mídias alternati-
vas e colaborativas Facilitador: 
Ebenezer Takuno de Menezes.

Veja o calendário completo 
em www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/governo/go-
verno_aberto_na_cidade_de_
sao_paulo/index.php?p=280506.

•EDUCAÇÃO

A Cora é um

novo conceito
de residencial para idosos.

CAMPO BELO    |    JARDINS    |    HIGIENÓPOLIS    |    IPIRANGA    |    VILLA LOBOS    |    TATUAPÉ

• Profissionais especializados nos cuidados ao idoso
• Estrutura completa • Atividades de socialização

• 6 refeições diárias • Assistência 24h

AGENDE UMA VISITA

11 2500.0800
CORARESIDENCIAL.COM.BR

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

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

instrumentos musicais 
e pinturas de quadros

Fundado em 17 de julho de 1960

Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048

Mirandópolis - CEp-04047-002

pABX 5072-2020

CNPJ 48.552.178/0001-71

CCM 8.713-704-6

dIRETOR adMINISTRaTIVO

Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável

Ana Maria Fuster Coluccio

MTB 23.403

S.PAULO ZONA SUL
As matérias assinadas e / ou em qua-

dro caracterizam artigos ou publicidade, 

e não necessariamente expressam a 

opnião deste jornal

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite 

a publicação total ou parcial de suas 

matérias, para qualquer fim, sem prévia 

autorização documentada.

Distribuído gratuitamente

às sextas feiras em dezenas de

bairros da zona sul.

Impressão Gráfica OESp

www.jornalzonasul.com.br

www.facebook.com/jornalspzonasul

email: falecom@jornalzonasul.com.br

twiter: @spzonasul

Vila Gumercindo 
terá festa benefi cente 
do Dia das crianças

Vai ter doação de brinque-
dos, brincadeiras e muita diver-
são. Mas, acima de tudo, vai ter 
solidariedade e união comuni-
tária.A 4a Festa Benefi cente do 
Dia das Crianças, realizada na 
região de Vila Gumercindo, vai 
acontecer nesse sábado, dia 5 de 
outubro, das 10h às 16h. 

É uma iniciativa coletiva, 
realizada graças à união entre 
Polícia Militar, Conseg Saúde/
Vila Clementino com grupos de 
Vizinhança Solidária, Clube Saté-
lite Rotary Vizinhança Solidária, 
comerciantes locais e moradores 
do entorno. 

Entre as atrações previstas 
estão piscina de bolinhas, cama 
elástica e piscinas de bolinhas. 
Todas as crianças estão convi-
dadas a participar e interagir. 
Quem quiser, pode ainda levar 
brinquedos para doação - mas 
vale lembrar: só brinquedos em 
bom estado e funcionando.

A festa vai acontecer na 
Praça José Augusto Veloso, 
locaizada entre a avenida Dr. 
Ricardo Jaff et com a Rua Vigário 
Albernaz.

Vizinhança solidária
A comunidade de Vila Gumer-

cindo vem se unindo em uma 
série de ações pela melhoria do 
bairro e a festa do dia das Crian-
ças é apenas uma delas.

Moradoras já se organizaram 
em mutirões de limpeza e estí-
mulo à coleta seletiva, já orga-
nizaram campanha de coleta de 
lixo eletrônico e ações conjuntas 
de educação ambiental em par-
ceria com as escolas do bairro.

Também têm se unido para 
melhoria da segurança local, 

com participação no Conseg 
(Conselho Comunitário de Se-
gurança) Saúde Vila Clementino 
e fomentado, em parceria com 
a Polícia Militar, novos núcleos 
de Vizinhança Solidária no bairro.

Vizinhança Solidária é um 
programa que está completando 
10 anos. Trata-se de um conjunto 
de ações que tem por objetivo, 
em síntese, desenvolver segu-
rança preventiva por meio da 
união entre vizinhos, que pas-
sam a colaborar mutuamente 
na vigilância do bairro, sempre 
com apoio e acompanhamento 
da Polícia. 

São criados “bolsões” entre 
vizinhos, que muitas vezes usam 
aplicativos de conversas e gru-
pos online para trocar informa-
ções e manter a vigilância, além 
do contato com representantes 
locais da polícia. 

Conjunto de ações que bus-
ca, por meio da prevenção pri-
mária, melhorar a segurança 
pública local, incentivando a 
vizinhança a adotar medidas 
capazes de prevenir delitos e 
colaborar com o policiamento.

•EVENTO
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•SAÚDE

Casa das Rosas abriga atividades para celebrar o Outubro Rosa
Por um “Outubro Além 

do Rosa”. Com esse tema, o 
Coletivo Pink vai promover 
diversas atividades na Casa 
das Rosas, no Paraíso, para 
encontrar formas de dialogar 
com toda a sociedade e dar 
voz para quem enfrenta o 
câncer de mama. 

A ação é inspirada pelo 
Outubro Rosa, campanha 
nacional que visa a conscien-
tizar para esse tipo de tumor, 
que é a maior causa de morte 
por tumores em mulheres 
no Brasil e também em São 
Paulo. O diagnóstico precoce 

é essencial para o tratamen-
to e impedir a evolução da 
doença.

A programação na Casa 
das Rosas vai até dia 20 de 
outubro e é composta por 
serviços, oficinas, debates 
e um festival de artes, com 
atividades de teatro, cinema 
e música. Muitas delas têm 
como enfoque trabalhar com 
a auto-estima de pacientes e 
buscar formas de lidar com o 
processo de tratamento.

Em uma das intervenções, 
os rostos de mulheres em 
tratamento contra a doença 

estão em 30 painéis de fotos 
e por informações que des-
mistifi cam os principais tabus 
enfrentados pelas pacientes 
ao longo do tratamento.

Programação 
O evento já começou em 1 

de outubro e a cada semana 
aborda uma temática. Du-
rante todo o período há uma 
programação regular, com 
shows, exibição de filmes, 
além de corte de cabelo soli-
dário (quem tem cabelo com 
pelo menos 20 centímetros de 
comprimento poderá doar os 
fi os, que depois serão usados 

para confeccionar perucas a 
pacientes).

Para algumas atividades 
é necessário fazer inscrição 
pelo site do evento. 

Até dia 6, o tema é Meu 
corpo em cena – Da preven-
ção do câncer ao enfrenta-
mento da doença, com auto-
maquiagem, ofi cina de ervas 
medicinais e aula coletiva de 
Ioga. 

De 8 a 13/10, o tema será 
Pensando e Racionalizado 
sobre câncer de mama e me-
tástase – Mente e informação, 
com Oficina de fotografia 

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

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)

Terapia Alternativa

@OTICAKAIZEN

SUPER PROMOÇÃOLENTES EM DOBRO!

 COM 
 PROFISSIONAIS 

TÉCNICOS
DIPLOMADOS

*EXPERIÊNCIA EM MULTIFOCAIS
 
*AS MELHORES MARCAS DE 
LENTES E ARMAÇÕES
 
*EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
 
*RELÓGIOS DE PULSO *BATERIAS 
 
*CONSERTOS

ÓTICA

ÓticaAudição

para celular e Escrita criativa. 
Entre 15 e 20 de outubro, 

com o tema Emoções e saú-
de – Qual é o impacto desse 
aspecto no tratamento e na 
recuperação da paciente?, 
haverá ofi cina de feltragem e 

danças circulares.
A Casa das Rosas fica na 

Avenida Paulista, 37. As ativi-
dades acontecem de terça a 
sábado, das 10h às 22h. Mais 
informações e inscrições: 
www.coletivopink.com.br



04 de outubro de 2019 PÁG. 07

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

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 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
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

SOBRADO
COND. FECHADO

R$ 625 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 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.: 17.720

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

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. 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
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$ 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

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$ 1.400 MIL

Local nobre, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, ste c/ hidro, sl. Estar, 
sl. Jantar, sl. Visita, lavabo, coz. 
c/ AE, dep. p/ emp., jardim, gar.2 
carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 17.357

SOBRADO
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$ 450 MIL
Terreno medindo 6 x 15,50 

mts., c/ 2 dormitórios, suíte, 
wc social, living, cozinha, la-
vanderia, terraço c/ churrasq., 

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

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

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

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
V. BRAS. MACHADO

R$ 650 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada 
gourmet, coz. Planej., garagem 

p/ 2 carros, área útil de 87 
m², prédio semi-novo, lazer 
completo - REF.: 16.863

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Excelente localização do bairro, 

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

REF.: 17.209

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
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
V. FIRMIANO PINTO

R$ 960 MIL
A 650 mts. do Metrô Imigrantes, 
abaixo da avaliação, AC = 414 
m², c/ 3 dorm., suíte c/ closet, 
hidro, amplo linving (50m²), 
lavado, coz. c/ AE, sl. Festa, 
home theater, churrasq., canil, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.199

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

Excelente AU = 302m², impe-
cável, c/ 4 dorm. c/ AE, 3 suítes, 

1 máster c/ closet, living p/ 
2 amb. c/ sacada, sl. jantar, sl. 

música, lavabo, copa, coz. 
planej., dep. p/ empreg., gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.759 
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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

classificadosclassificados

Precisa-se de
manicure e auxiliar 

de cabeleireiro
com Prática.

Para Região do
Jardim da Saúde.
Fone e Whatss ...
(11)-9 8710-3108

 Procuro
doméstica

Para serviços 
de casa

preferência senhora
aposentada com referên-
cias. Trabalhar 2 dias da 
semana. Próximo Metrô

Praça da Árvore.
11-9 9926-3322
11-4113-5562

sociedade dos amiGos do Planalto Paulista 
c.n.P.J. 01.528.466/0001-27

assembléia Geral ordinária
edital de convocaçÃo

De acordo com o artigo 42, inciso I, artigo 44 e seus páragrafos 10 e 20, 

artigos 45 e 46 dos estatutos sociais, ficam convocados os senhores 

associados para de reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se 

realizar no dia 22 de outubro de 2019, às 19h30 em primeira, convo-

vação, e às 20 horas em segunda convocação, na Paróquia de Nossa 

Senhora de Lourdes, sito na Alameda dos Piratinins, 679 - Planalto Pau-

lista - São Paulo - SP, a fim de deliberarem a seguinte Ordem dom Dia:

- Eleição da nova diretoria da Sociadade dos Amigos do Planalto 

Paulista - SAAP para o biênio novembro 2019 a outubro de 2021.

- Outros assuntos de interesse social.

Contamos com sua presença para conhecer os candidatos, votar e 

empossar os novos membros eleitos. 

Atenciosamente

Carlos Cruzelhes Filho

Presidente

São Paulo, 4 de outubro de 2019

TEM INTERESSE EM MELHORR A SUA SAÚDE 
FINANCEIRA??? AGENDE ENTREVISTA.

Quer GanHar 33 Por Hora???

LIGUE: 9.6313-8187

auxiliar administrativo 

Masculino, acima de 45 anos, com CNH, 

para serviços internos e externos.

Ter conhecimentos de word, excell

CV p/ email: galeaoimobiliaria@hotmail.com

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

Celebre o dia das crianças com atividades culturais na Vila Mariana
Durante todo o mês , o Sesc 

Vila Mariana terá atrações em 
comemoração ao Dia das Crian-
ças.  As atividades são pensadas 
como meios de estimular o 
brincar, mas também o rela-
cionamento com os pais e com 
outras crianças, além de de fo-
mentar a leitura, artes manuais, 
reaproveitamento e o comparti-
lhamento de brinquedos e con-
tribuir com o desenvolvimento 
motor dos pequenos. 

Programação:
Balaios: Experimentações 

na Primeira Infância- 4 e 25, sex-
tas, 15h no Espaço de Brincar. 
Livre. Grátis

Pequenos Arteiros: arte 

para bebês e crianças de 0 a 6 
anos - 5 a 27, sábados e domin-
gos, 14h, na Sala de Atividades 
4. Livre; Grátis – retirada de 
ingressos na Central de Atendi-
mento 30 min. antes

Domingos lúdicos: jogos no 
ETA - 5 a 27, domingos, 11h,  Sala 
de Atividades 2. Livre. Grátis – 
Retirada de senhas no local 30 
minutos antes

Monte seu carrinho de ro-
limã: 6 , domingo, 11h e 15h, na 
Praça de Eventos. Não reco-
mendado para menores de 10 
anos. Inscrições na Central de 
Atendimento | R$ 21 (Credencial 
Plena) l R$ 35 (meia) l R$ 70 
(inteira)

Canções para Pequenos Ou-
vidos, Com Orquestra Modesta: 
12 e 13, sábado e domingo, 16h, 
no Teatro Antunes Filho. Livre. 
Ingressos a venda nas unidades 
do SescSP | R$ 6 (Credencial 
Plena) l R$ 10 (meia) l R$ 20 
(inteira) – Grátis para menores 
de 12 anos

Brincontando: A arte de 
encantar crianças e adultos com 
histórias- 11 a 18, sextas, sábado 
e domingo, 15h, no Espaço de 
Brincar. Livre e grátis. 

Vila da Arte: Costurando 
histórias: dia 12, sábado, 10h30, 
na Praça de Eventos. Livre, 
Grátis – Retirada de ingressos 
na Central de Atendimento 30 

minutos antes
Vila da Arte: ofi cina de plan-

tio: 12, sábado, 13h30 na  Praça 
de Eventos. Livre. Grátis – Reti-
rada de ingressos na Central de 
Atendimento 30 minutos antes

Crie imagens para montar 
seu Spinner, dias 12 e 26 , sába-
dos, 12h, na Sala de Atividades 
2. Livre e Grátis – Retirada de 
senhas no local 30 min antes

Construa seu Jogo de Arcos 
Autoportantes: 12 e 13 , sábado 
e domingo, 13h30, na  Praça 
de Eventos. Livre e Grátis – 
Retirada de senhas no local 30 
minutos antes

Crie seu próprio Kit de Ca-
rimbos: 12 a 27 , sábados e do-

mingos, 15h, na Sala de Ativida-
des 1. Livre e Grátis – Retirada de 
senhas no local 30 minutos antes

Um Senhor Muito Velho: 12, 
sábado, 15h, na Praça de Even-
tos. Livre e grátis.

Ofi cina de reparos e trocas 
de brinquedos: 13 , domingo, 
10h30, na Praça de Eventos. 
Livre. Grátis - Retirada de ingres-
sos na Central de Atendimento 
30 minutos antes

Cinema para crianças com 
recursos de acessibilidade: O 
Menino no Espelho: 13 , domin-
go, 13h, no auditório. Livre. Grátis 
- Retirada de ingressos na Central 
de Atendimento uma hora antes

O Menino que Carregava 

Água na Peneira: 13 , domingo, 
14h na Praça de Eventos. Livre 
e grátis.

Biblioteca - Uma micropeça 
inspirada em poema de Jorge 
Sousa Braga: 19 , sábado, 15h 
no  Espaço da Palavra. Livre e 
grátis.

Meu Pequeno Coração Cai-
pira: de 20  a 3 de novembro, 
domingos, 15h, no Auditório 
(128 lugares). Livre. Ingressos a 
venda nas unidades do SescSP | 
R$ 5 (Credencial Plena) l R$ 8,50 
(meia) l R$ 17 (inteira) – Grátis 
para menores de 12 anos

O Sesc Vila Mariana fi ca na 
Rua Pelotas, 141. Informações: 
5080-3000. Site: sescsp.org.br.


