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Colégio Renovação vai 
promover Aulão Gratuito 
para preparar para o Enem

Quintal do Espeto, com música 
ao vivo e área kids, é boa pedida 
para festas de confraternização
Página 4

Vila Mariana terá Museu da Água
A Vila Mariana, na re-

gião próxima ao Ibirapue-
ra, já tem um roteiro cultu-
ral intenso, que resgata a 
história da capital e man-
tém atividades culturais: 
Cinemateca, Museu do 
Instituto Biológico, Ca-
fezal Urbano, Museu de 
Arte Contemporânea... 
sem falar nos equipamen-
tos existentes dentro do 
próprio parque. Agora, 
esse roteiro vai ganhar 
mais um importante es-
paço cultural: o Museu 
da Água, que contará a 
história do saneamento 
paulista e discutirá a im-
portância da água e do 
saneamento, com expo-
sições interativas e ou-
tras atividades.   P����� 6
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Venha conhecer  
a Escola Mais!

escolamais.com

VILA DAS MERCÊS
Rua Dom Vilares, 1511

Visite as unidades: 

(11) 97376-4641

VILA PAULISTA
Rua Praia do Cerejo, 195

(11) 99961-1890

Esperamos você!

Aqui tem:

*Preço válido para o ensino fundamental II.

Período 
integral

Inglês 
todo dia

/MÊS

R$
 
730*

A PARTIR DE

Um notebook
por aluno
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HISTÓRIA

Reciclagem tem muitos caminhos

Carolina Maria de Jesus, a catadora que se tornou escritora

O Instituto Akatu para o 
Consumo Consciente fez uma 
conta, a partir dos dados cole-
tados pela Abrelpe - Associa-
ção Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe): como 
cada brasileiro produz mais 
de 1 quilo de lixo/resíduos 
por dia,  ao se considerar uma 
família de quatro pessoas, 
que mantenha essa produção 
diária ao longo da vida de 
todos os membros da família, 
somente essa família ocuparia 
quatro apartamentos de 50 m2 
lotados até o teto somente com 
os seus resíduos. Segundo essa 
mesma lógica, cinco famílias 
precisariam de um prédio 
de dez andares somente para 
“guardar” os seus resíduos. 

E quem é responsável por 
toda essa montanha de resí-
duos que vamos produzindo 
ao longo dos anos? A res-
ponsabilidade é solidária en-
tre consumidor, fabricante e 
também pelo poder público, 
responsável pela coleta e des-
tinação � nal. 

Assim, para garantir menor 
impacto na natureza e tam-
bém nos custos financeiros 
para toda essa cadeia, é impor-
tante recorrer aos já famosos 
3R’s: Reduzir (o consumo e 
o desperdício), Reaproveitar 
(objetos, embalagens, roupas, 
itens eletroeletrônicos etc) e 
Reciclar  (aquilo que não pode 
ser “reduzido” ou “reaprovei-
tado”).

Coleta domiciliar
A cidade de São Paulo já 

conta com serviço de coleta 
seletiva porta a porta em seus 
96 distritos que, nas zonas sul 
e leste paulistana, é feita pela 
concessionária Ecourbis Am-

biental. Basta separar o mate-
rial seco e reciclável todo em 
um único saco (papéis limpos, 
plásticos, metais) e colocar 
na rua com antecedência no 
dia da coleta. Para veri� car o 
horário da coleta em sua rua, 
acesse: https://www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html.

O material coletado não 
só economizará espaço e di-
nheiro por não ocupar aterros 
sanitários, mas também vai 
contribuir com o sustento 
das famílias de catadores que 
trabalham nas 25 cooperativas 
atendidas pela Prefeitura: um 
trabalho social importante, 
para além da questão susten-
tável e de proteção ambiental.

Além desse caminho bem 
fácil, há várias outras maneiras 
de conseguir reduzir a quanti-
dade de resíduos gerada e par-
ticipar do encaminhamento de 
materiais para reciclagem de 
diversas maneiras.  

PEVS
Além da coleta domiciliar, 

a Prefeitura de São Paulo tam-
bém espalha pela cidade, em 
pontos estratégicos, Pontos 
de Entrega Voluntária (PEV’s) 
para a população depositar 
materiais recicláveis, como 
plástico, papel, vidro e metal.

Os PEV’s são grandes caixas 
verdes em forma de contêi-
neres fechados com capaci-
dade para 2.500 litros cada e 
são instalados em locais com 
grande � uxo e de fácil acesso 
ao público, permitindo tam-
bém manobras de caminhões 
que fazem seu manuseio. 

Todos são adesivados com 
informações do que pode e o 
que não pode ser depositado. 
É possível encontrar esses 
equipamentos em Ecopontos, 

parques, postos de gasolina 
e áreas públicas, sempre em 
locais que não atrapalhem o 
� uxo viário e de pedestres.

A Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana (Amlurb) 
informa que, ainda para 2019, 
está prevista a implantação de 
mais 1.500 cicleias, que são 
um modelo de contêiner de 
coleta seletiva e até 2020 é es-
perado a implantação de cerca 
de 4 mil PEV’s.

Madeira, entulho, 
estofados e 
lixo eletrônico

Algumas subprefeituras da 
capital contam com caixas para 
descarte de lixo eletrônico: apa-
relhos e suprimentos de infor-
mática, smartphones e celulares 
em geral, baterias e pequenos 
eletrodomésticos. Também há 
pontos de entrega em alguns 
parques da cidade, como Ibira-
puera, Trianon e Lina e Paulo 
Raia.

E sobras de madeira e jar-
dinagem? Madeira de móveis? 
Sofás e colchões? A Prefeitura 
recebe esse material em ecopon-
tos espalhados pela cidade e está 
em fase final de planejamento 
um programa para reaprovei-
tamento de madeira na cidade  

Supermercados e 
pontos de venda

Várias redes de supermerca-
dos contam com “Estações de 
Reciclagem”, com contâineres 
para quem quer entregar ma-
terial reciclável. Essas estações 
são especialmente interessan-
tes para encaminhar garrafas 
e outras embalagens de vidro. 
Desodorantes e outros itens 
de higiene pessoal em aerosol 

Na atualidade, a mineira Ca-
rolina Maria de Jesus  é consi-
derada uma das principais es-
critoras brasileiras. 

A história de resistência des-
sa autora de diários, romances 
e poesias ganha destaque nova-
mente com uma nova mini série 
brasileira Segunda Chamada, 
exibida pela Rede Globo. No 
drama exibido pela tevê, Caro-
lina Maria de Jesus dá nome a 
uma escola da periferia, onde 
diversas trajetórias de esforço 
se cruzam. Os professores desse 
colégio � ctício ensinam aos seus 
alunos a trajetória real da auto-
ra negra brasileira que viveu 
em favelas paulistanas até ter 
seu talento descoberto em 1958 
pelo repórter Audálio Dan-
tas. Carolina faleceu em 1977.  

Na infância, a autora real só 
estudou por dois anos em co-
légio mineiro. Foi lavradora, 

auxiliar de cozinha, empregada 
doméstica, até se mudar para 
São Paulo em 1937.   

Catadora de papel e ferro 
velho, Carolina relatava seu co-
tidiano para criar os três � lhos 
em 35 diários, todos escritos 
em cadernos com folhas em 
brancos que encontrava “no 
lixo”. Os livros também resgata-
dos no trabalho como catadora 
ela lia para os � lhos, enquanto 
sonhava em publicar suas me-
mórias.

Até a casa em que a família 
vivia, na antiga Favela do Ca-
nindé, às margens do Rio Tietê, 
era um barraco construído com 
madeira, latas, pedaços de telha 
e outros materiais que Carolina 
encontrava na rua.

Em 1958, o jornalista Au-
dálio Dantas trabalhava em 
reportagem na região do Ca-
nindé e conhece a autora, seus 

escritos e a transforma em per-
sonagem de suas matérias. 

Foi a partir daí que os cader-
nos de Carolina se transforma-
ram em um livro: Quarto de 
Despejo: Diário de uma Favela-
da (1960), que era inspirado em 
frase de Carolina: “A favela é o 
quarto de despejo da cidade”.

Antes de morrer, em 1977, 
Carolina ainda escreveu outros 
três livros.

Central Mecanizada
Hoje reconhecida por seu 

talento e por sua trajetória, a 
escritora não apenas inspira 
obras � ccionais como a mini 
série da Rede Globo. Ela é ho-
menageada com o nome da 
Central Mecanizada de Tria-
gem Carolina Maria de Jesus, 
na Avenida Miguel Yunes, em 
Santo Amaro. Construída pela 
concessionária Ecourbis (res-

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 Subprfeituras, 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.

ponsável pela coleta domiciliar 
nas zonas Sul e Leste) em um 
terreno de 4,8 mil m2, tem ca-
pacidade de processamento de 
250 toneladas/dia.

O investimento no maquiná-
rio e obra foi de R$ 33 milhões. 
A construção foi concluída em 
apenas seis meses e já passa a 
funcionar imediatamente. O 
processamento dos resíduos 
inicia-se com uma tecnologia 

que rasga os sacos. Em seguida, 
o material é encaminhado para 
um equipamento chamado 
Trommel, que faz a separação 
por dimensão por meio de um 
mecanismo semelhante a uma 
peneira. Ao longo do processa-
mento, a Central Mecanizada 
tem capacidade de separar 13 
tipos diferentes de resíduos. 
Todo o trajeto dos materiais 
ocorre por mais de 800 metros 

de esteiras automatizadas.
Há somente uma etapa de 

separação manual, que tam-
bém funciona como um con-
trole de qualidade, ao � m do 
processo. O produto � nal é 
compactado em fardos e � ca 
armazenado em um galpão de 
700 metros quadrados. Mesmo 
mecanizada, a central conta 
com o trabalho de uma coope-
rativa de catadores.

também são recebidos.
Além dos supermercados, 

shopping centers, farmácias, 
grandes lojas de material de 
construção e padarias costu-
mam também receber itens 
que não devem ser coloca-
dos nem no lixo comum nem 
destinados à coleta seletiva, 
como pilhas, baterias, medi-
camentos, tintas, lâmpadas, 
cartuchos de impressoras. 

Também há coleta de óleo 
de fritura já usado - aproveite 
alguma garrafa pet para arma-
zená-lo após o uso e lembre-se  
que um litro de óleo, se jogado 
na rede de esgoto, pode conta-
minar até 25 mil litros de água.

Consulte o site do seu su-
permercado preferido e con-
� ra que itens são aceitos em 
cada um deles se achar mais 
prático levar seus recicláveis 
toda vez que for às compras.

Descontos e brindes
A concessionária de forne-

cimento de energia Enel tam-
bém participa de um programa 
de incentivo à reciclagem. Em 
diversos pontos da cidade, há 

máquinas que recebem em-
balagens como plásticos,  Em 
algumas unidades, só são aceitos 
itens de plástico e metal, como 
latinhas e garrafinhas pet, em 
outros o vidro também entra. 
Veja os endereços em https://
www.eneldistribuicaosp.com.br/
sustentabilidade/Ecoenel.

As “Retorna Machines” da 
Triciclo também contabilizam o 
material entregue que pode ser 
usado como desconto na conta 
de energia elétrica ou outros 
programas de desconto: Bilhete 
Único, Cartão Bom, crédito em 
empresas de telefonia celular ou 
descontos em rede de livrarias.

Quem preferir ainda pode 
doar seus pontos para três enti-
dades assistenciais parceiras da 
Triciclo e que, por sua vez, po-
derão usar os créditos recebidos 
em produtos ou descontos na 
energia. Acesse: triciclo.org.br 
para mais informações.  

Também é possível buscar 
“brigadas” de itens de difícil 
reciclagem como materiais esco-
lares (canetas, lápis, borrachas, 
apontadores), tubos de creme 
dental e escovas de dente, es-

ponjas de limpeza, embalagens 
de cosmético e cápsulas de café 
de máquinas expresso. 

É possível formar um time de 
consumidores e cadastrar-se no 
site terracycle.com.br. Depois, 
solicite sua etiqueta pré-paga no 
site, cole em uma caixa e envie 
o material gratuitamente pelo 
correio. Os valores arrecadados 
serão destinados a uma institui-
ção sem � ns lucrativos ou escola 
pública escolhida pelo time de 
consumidores.

Devolução nas lojas
Roupas que não podem ser 

doadas, pneus desgastados e 
outros produtos devem ser enca-
minhados em lojas relacionadas. 

Na dúvida, aja como um con-
sumidor consciente: procure 
o fabricante do item que quer 
descartar e informe-se sobre 
a forma correta ou opções de 
endereço de entrega.

Lembre-se que muitos itens 
podem ser reaproveitados por 
Ongs e instituições bene� centes 
e famílias carentes, desde que 
em bom estado e em funciona-
mento. 

PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA 
ESTÃO ESPALHADOS PELA CIDADE PARA 
RECEBER MATERIAL RECICLÁVEL
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Aulão gratuito vai preparar para o Enem
Nos dias 03 e 10 de novem-

bro serão realizadas as provas 
para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), con-
siderado a porta de entrada 
para boa parte das universi-
dades e faculdades do país e 
do exterior. Interessados em 
garantir boas notas já estão 
se preparando há meses para 
as provas. Mas, é nesta época 
do ano, faltando pouco mais 
de um mês para o ENEM, que 
os estudantes entram na reta 
final de estudos e se preparam, 
inclusive, psicologicamente 
para o exame.

Com o intuito de promover 
uma experiência diferente 
da rotina diária - com dicas 

e orientações importantes 
para os estudantes e, ao mes-
mo tempo, em um clima de 
descontração para barrar a 
ansiedade - o Colégio Reno-
vação instituição de ensino 
com 35 anos de atividades, em 
parceria com o Plaza Sul Shop-
ping, realizará, em São Paulo, a 
“Sessão ENEM 2019”. O ‘Aulão 
Preparatório’ acontece em 26 
de outubro, das 7h30 às 12h, 
nas salas de cinema PlayArte 
do empreendimento. 

O evento intitulado “Ses-
são Enem: em cartaz, as me-
lhores dicas!”, idealizado pelo 
Colégio Renovação e pelo 
Plaza Sul Shopping, acontece 
pelo 4º ano consecutivo em 

parceria com a PlayArte e com 
apoio do Anglo Vestibulares e 
da Achieve Languages e tem 
como objetivo direcionar e 
clarear as ideias de quem vai 
prestar o ENEM. A meta é levar 
as últimas instruções aos estu-
dantes, em evento aberto ao 
público, de maneira simples e 
divertida. A ideia é possibilitar 
que os estudantes relaxem 
para alcançar um bom desem-
penho nos dias de prova. A 
“Sessão ENEM 2019” é gratui-
ta para todos os interessados, 
sejam alunos ou não alunos do 
Colégio Renovação.

“Todos que vão prestar pro-
vas no final do ano costumam 
ficar ansiosos e isso é natural. 
Por isso, a ideia da “Sessão 
ENEM”. Além de levar informa-
ção e sanar dúvidas dos partici-
pantes, queremos auxiliá-los na 
contextualização de assuntos 
de uma forma descontraída e 
divertida, tornando o estudo 
mais leve e o candidato mais 
tranquilo para o dia da prova. 
Afinal, estar emocionalmente 
bem é muito importante para 
garantir um desempenho sa-
tisfatório”, avalia Sueli Conte, 
diretora-geral, psicopedagoga 
e mantenedora do Colégio 
Renovação.

O evento já é um marco 
no calendário do Colégio Re-
novação e ano a ano tem sido 
esperado pelos alunos da ins-
tituição e interessados. Sueli 
Conte ressalta que três salas de 
cinema do Plaza Sul Shopping 
serão utilizadas para a ativida-
de. As salas terão momentos 
com professores que farão 
rodízios entre elas e oferecerão 
informações gerais para melhor 
desempenho na realização das 
provas. Serão abordados os 
seguintes temas: Ecologia, Atu-
alidades, Matemática, Língua 
Portuguesa e Redação.

Colégio Renovação realiza “Sessão ENEM” em salas de 
cinema em São Paulo e estima reunir cerca de 600 
estudantes, entre alunos e não alunos da instituição, 
para oferecer reforço de conteúdo nas principais áre-
as de conhecimento, além de dicas gerais para reali-
zação do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano

SERVIÇO:

“Aula-Show 
ENEM 2019”
26 de Outubro - Sábado
Das 7h30 às 12h
Local: Plaza Sul  
Shopping –  Praça  
Leonor Kaupa, 100 – 
Jardim da Saúde/SP
Iniciativa: 
Colégio Renovação
e Shopping Plaza Sul
Apoio:
 PlayArte, Anglo  
Vestibulares e Achie-
ve Languages
Inscrição: renovacao.
com.br/site

Em edições anteriores, o aulão gratuito promovido pelo Colégio 
Renovação nas salas de cinema do Plaza Sul Shopping foi um sucesso

“Os professores especia-
listas nos temas destacados 
passarão pelas salas de cine-
ma e farão uma revisão com 
a maior abrangência possível 
dos assuntos. Estamos levan-
do profissionais gabaritados 
e com larga experiência no 
ENEM – assim como é todo o 
corpo docente do Colégio Re-
novação - para que, de fato, os 
estudantes possam desfrutar e 
absorver o máximo de conhe-
cimento”, afirma Sueli.

 Por se tratar de um evento 
aberto a quem quiser participar 
e totalmente gratuito, será 
necessário fazer uma inscrição 
prévia, já que as salas de cine-
ma têm lugares limitados. Para 
se inscrever, basta acessar o 
link: renovacao.com.br/site, até 
às 17h do dia 25 de outubro. En-

tão, é só preencher a inscrição 
e enviá-la.

 Na data do evento, 26 de 
outubro, o participante deve 
se dirigir a área de cinema do 
Plaza Sul Shopping munido da 
inscrição para acessar as salas 
definidas. A recepção dos ins-
critos acontecerá a partir das 
7h30. “Esperamos reunir cerca 
de 600 estudantes, concorren-
tes ao ENEM 2019, para parti-
cipar da nossa quarta “Sessão 
ENEM 2019” e contribuir para 
que todos possam ter um bom 
desempenho nos exames”, 
finaliza a psicopedagoga Sueli 
Conte.

 A terceira edição da “Ses-
são ENEM”, realizada em 2018, 
atraiu cerca de 400 estudantes 
e interessados nas dicas gerais 
para o ENEM.
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•GASTRONOMIA

Quintal do Espeto é o melhor local 
para festas de confraternização

Conhecido por unir entre-
tenimento e gastronomia, 
o Quintal do Espeto, muito 
procurado para festas de ani-
versário por adesão, também 
se especializou em festas de 
confraternização para empre-
sas, já que apresenta o melhor 
custo-benefício com pacotes 
fechados All-Inclusive ou com 
comandas individuais, onde 
cada um consome o que quiser 
e paga sua conta e estrutura 
para atender grandes grupos. 

Sete unidades
Referência em São Paulo, 

o Quintal do Espeto possui 
sete unidades na cidade (Mo-
ema Carinás, Moema Pavão, 
Perdizes, Tatuapé, Vila Ma-
dalena, Vila Mariana e Alto 
da Lapa). Todas as unidades 
têm ambiente arborizado e 
climatizado, além do melhor 
entretenimento para os con-
vidados, com música ao vivo 
todos os dias, telões, recursos 
audio-visuais, Espaço Kids etc.

Os mais de 70 tipos de 
espetos doces e salgados, 
além de variados acompanha-
mentos, fazem do Quintal do 
Espeto um local democrático 
também para receber o públi-
co vegetariano. 

Clássicos ou originais, os 
espetos vêm às mesas quen-
tes e no ponto certo: salsi-
chão, queijo coalho, pão de 
alho com mozarela, kafta, 
costelinha bovina, calabresa 
com pimentão estão entre as 
pedidas tradicionais. Para ve-
getarianos ou fãs de legumes, 
vale conferir os de Pupunha 
com tomate seco e rúcula; 
Cebola baby caramelizada; 
Misto de cebola, pimentas e 

tomatinho cereja; Abóbora 
com ervas fi nas... Uma delícia. 

Duas novidades recém 
lançadas também merecem 
atenção: “Cuiabana” (Carne 
bovina e queijo) e Panceta.

Para quem prefere um 
sabor intenso e original, vale 
conferir o espeto de queijo 
coalho ao melaço de cana, 
ou de Cogumelos Portobelo 
a Provençal, Shimeji na Brasa 
ou Camarão Oriental no Mo-
lho Tarê empanado na panko. 

O bar possui variada linha 

de cervejas nacionais e im-
portadas, vinhos, drinques e 
caipirinhas. 

SERVIÇO
Quintal do Espeto
Unidade Vila Mariana
R u a  J o a q u i m  Tá v o r a , 

1195. Abre de terça a sexta, 
das 18h à meia-noite. Sába-
dos, domingos e feriados, 
do meio dia à meia-noite. 

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  e 
demais endereços em (11) 
5095-6565, ou www.quintal
doespeto.com.br

O Quintal do Espeto possui 
sete unidades. A da Vila 
Mariana está localizada 
à Rua Joaquim Távora, 
1195 e conta com área 
ao ar livre, espaço kids e 
cardápio diversifi cado 

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

NOVIDADE!
SANDUÍCHES 
GRELHADOS

Fones: 
* 2275-

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 -  Planalto Paulista

SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA

FO
TO
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A

SCUPIM
COM VINAGRETE

CALABRESA
COM VINAGRETE

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ
COM VINAGRETE

SÓ 

R$ 9,90 (CADA)

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

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

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

COLÉGIO SANTA AMÁLIA, 

A MELHOR EDUCAÇÃO

PARA O SEU FILHO

ESTÁ AQUI!

MATRÍCULAS ABERTAS

Educação que transforma.

Educação infantil | Fundamental 1
Fundamental 2 | Ensino Médio

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

/colegiosantaamaliasaude

Está na Zona Sul
 e precisa emitir o 
passe livre estudantil? 
A Prefeitura descomplica. 

Descomplica SP Campo Limpo 
Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 65 • Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

PREFEITURA DE SÃO PAULO INFORMA:

SAIBA MAIS EM
PREFEITURA.SP.GOV.BR

Para simplificar a vida de quem precisa tirar documentos, dar entrada 
em benefícios sociais e até mesmo para quem procura emprego ou quer 

empreender, a Prefeitura de São Paulo criou o Descomplica SP. São mais de  
250 serviços à disposição do cidadão, com atendimento ágil e descomplicado.

•COMUNICAÇÃO

Certificação de jornais de bairro foi 
“momento histórico” da categoria

“Eu me sinto honrado de 
participar dessa reunião históri-
ca, que pode marcar o início de 
uma nova fase para os jornais 
de bairro”. A frase, do secretá-
rio municipal de Comunicação, 
Marco Antonio Sabino, repre-
senta o que foi o encontro en-
tre editores de jornais e revistas 
de distribuição regionalilzada 
na cidade de São Paulo.

Promovida na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo pela As-
sociação de Jornais e Revistas 
de Bairro - Ajorb - a cerimônia 
teve como objetivo entregar 
certificados aos veículos que 
comprovaram estar periodica-
mente distribuindo exemplares 
na capital paulista. “A periodici-
dade determina o compromisso 
de estabelecer um canal direto 
com a população paulistana, 
de praticar o jornalismo comu-
nitário que busca uma cidade 
melhor e mais humana para 
todos”, avalia o presidente da 
entidade, Wagner Farias. 

Foram certificadas 27 em-
presas que editam 40 jornais e 
três revistas, além de estarem 
presentes no ambiente digital  
com sites e páginas em redes 
sociais. No total, estima-se uma 
tiragem mensal superior a um 
milhão de exemplares distribu-
ídos na capital, regularmente e 
um alcance online similar. 

Das 27 empresas certifica-
das, apenas duas não puderam 
comparecer ao encontro, mas 
em breve receberão seus certi-
ficados. Os representantes vão 
voltar a se reunir em encontro 

aberto a qualquer interessado 
no dia 5 de novembro, em en-
dereço ainda a ser confirmado. 
A intenção é dar continuidade 
ao trabalho da associação para 
fortalecer o setor.

“Que continuem nessa to-
ada, nesse trabalho para efe-
tivamente organizar o setor 
e na definição de parâmetros 
para que todos os anunciantes 
possam trabalhar com mais 
segurança”, destacou tam-
bém o secretário municipal de 
Comunicação, Marco Antonio 
Sabino. Ele ainda explicou que 
foi montado um comissão de 
estudos na Secom para enten-
der melhor esse trabalho de co-
brar os seis últimos exemplares 
como prova de periodicidade e 
acho que há questões a serem 
discutidas, mas acho pode ser 
uma tentativa válida”, concluiu. 
Sabino ainda trouxe mensagem 
do prefeito Bruno Covas, para-
benizando a iniciativa.

Outro representante do 
poder público municipal no 
evento foi o subprefeito do 
Jabaquara, Arnaldo Faria de Sá, 
que fez questão de ressaltar 
que o trabalho dos jornais de 
bairro junto às comunidades 
precisa ser valorizado. Ele se 
lembrou de vários momen-
tos de sua história pessoal e 
carreira política em que pode 
desenvolver ações a partir de 
demandas feitas por veículos 
regionais da cidade. “Seja como 
secretário de Governo, secre-
tário de Esportes, deputado 
federal ou agora como subpre-

feito, foi muitas vezes por meio 
dos jornais de bairro que pude 
agir para atender demandas da 
sociedade”, apontou, trazendo 
vários exemplos de problemas 
e riscos de degradação que fo-
ram evitados porque ele, como 
representante do poder públi-
co, pode levar adiante queixas 
da sociedade expressas pelos 
jornais e revistas de bairro. 

Já o subprefeito Fabrício 
Cobra Arbex, de Vila Mariana 
não pode comparecer porém 
mandou mensagem por meio 
da assessora de imprensa Ca-
rolina Mico Rocha, presente 
ao encontro. “Os jornais de 
bairro, assim como as subpre-
feituras, são os que estão mais 
próximos da população e com 
a percepção real das demandas 
das regiões”, diz.

Houve também manifes-
tações de apoio por parte do 
secretário das Subprefeituras, 
Alexandre Modonezi, e dos 
subprefeitos de Cidade Ademar, 
Capela do Socorro, Parelheiros e 
Santana/Tucuruvi. Os vereadores 
Gilson Barreto, Ricardo Teixeira 
e Rodrigo Goulart enviaram re-
presentantes e parabenizaram a 
união da categoria.

O encontro ainda contou com 
a presença do jornalista e radialis-
ta Duda Jr, do programa parceiro 
da Ajorb, Metrópole em Foco, e 
dos empresários: Dario dos San-
tos, da Associação Empresarial 
da Região Sul (AESUL), Daniel 
Barbuglio, gerente de marketing 
da Sicredi, e Pedro de Barros 
Mott, do Quintal do Espeto.

Foto: Rodrigo D’Angelo/Ajorb
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LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
Fones: 2068-1854 e 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

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

12 anos de 
viagens em grupo

Passeios de 1 dia da vivências tur 
em 2019 (aos sábados)

07 dE dEzEMBRO dE 2019
SANTOS - ESCUNA E AqUáRIO

inclui: Ônibus executivo, almoço, lanche de bordo, passeio de 
escuna, visita ao aquário, centro histórico, city tour panorâmi-

co pelas praias e tempo livre na ponta da praia de santos
Valor por pessoa: 129,00 à vista ou 2 x R$ 65,00

14 dE dEzEMBRO dE 2019
CAMPINAS - JAGUARIúNA 

(MARIA FUMAçA) E hOLAMBRA
inclui: ônibus executivo. lanche de bordo. 

ingressos para maria Fumaça (Campinas/Jaguariúna),
 almoço em Holambra e tempo livre para  

visita aos locais de flores (garden Center)
Valor: 249,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 125,00

odontologia

Enxerto ósseo é necessário 
para implantes dentários?

Quando se trata de im-
plantes dentários, moderna 
tecnologia que pode subs-
tituir os dentes naturais em 
caso de perda, há muitas 
dúvidas. Uma das principais 
está relacionada ao enxerto 
ósseo. Quando é necessário?

“O implante dentário imi-
ta um dente natural que tem 
uma raiz está apoiada ou 
ancorada ao osso da arcada 
dentária. Assim, o pino que 
fará o papel da raiz também 
precisará ser fixado no osso, 
ou da mandíbula ou da ma-
xila do paciente que perdeu  
o dente”, explica Dr. Danilo 
Racy, especialista em implan-
todontia que tem consultório 
na região.

“O implante é um pa-
rafuso de titanio que será 
instalado dentro de um osso, 
desde que ele esteja íntegro. 
Mas, em algumas situações, 

o osso está enfraquecido ou 
foi absorvido e por isso será 
necessário fazer um exerto”, 
conta o cirurgião dentista.

Com a tecnologia avança-
da da atualidade, há enxer-
tos de diversos tipos e ma-
teriais, cada um adequado 
a um paciente ou situação, 
Por isso, a análise é sempre 
individual.  

Os avanços em odonto-
logia, aliás, permitem que 
se façam implantes de um, 
vários ou mesmo de todos 
os dentes com colocação 
de prótese completa perma-
nente.  Além de resgatar a 
autoestima dos pacientes, a 
implantodontia garante mais 
saúde e qualidade de vida. 

Dr Danilo Racy mantém 
na região um Centro de Pós-
Graduação de Dentistas na 
área de implantes Dentários 
“Oferecemos implantes de 

alto nível e última geração, 
com custeio praticamente 
restrito ao material usado, 
com ou sem enxertos ós-
seos”, explica. Esse tipo de 
atendimento garante opor-
tunidade de repor dentes 
perdidos, ou substituir pon-
tes móveis, dentaduras ou 
próteses mal adaptadas por 
dentes fixos, ou dentaduras 
abotoadas.

A colocação dos implantes 
é através de pequenas cirur-
gias, simples, sem dor, de 
modo que ninguém deixará 
de realizar seus afazeres no 
dia seguinte à colocação, 
nem ficará sem seus dentes 
provisórios”, conclui.

Para agendar uma ava-
liação no curso de Pós 
Gradução de Implantodon-
tia, é necessário ligar para 
3277-2706 ou 3341-0304, 
em horário comercial, com 
Rose ou Márcia.

•CULTURA

Vila Mariana vai ganhar Museu Água de São Paulo
A Vila Mariana está se 

transformando. Muitas anti-
gas casas estão sendo demo-
lidas para dar lugar a prédios. 
Empresas estão desapare-
cendo e outras surgindo. O 
movimento que começou 
nos anos 1990 se intensifi cou 
recentemente e há iniciativas 
pelo bairro para preservar vi-
las e antigos sobradinhos por 
meio de tombamento. 

Paralelamente, por mais 
que possa soar contraditório, 
o bairro vem ganhando em 
preservação de memória e his-
tória, em seu cenário cultural. 
Como? Pela implantação de 
museus e espaços culturais. 

O próximo deles será o 
Museu Água de São Paulo, 
uma iniciativa da Associação 
de Engenheiros da Sabesp 
(AESabesp), que vai ocupar 
antigas casas pertencentes à 
concessionária de águas e que 
atualmente abrigam apenas 
bombas que facilitam a chega-
da da água encanada a regiões 
mais altas da capital. 

Os imóveis datam da dé-
cada de 1920 e pertenciam à 
antiga Repartição de Águas e 
Esgotos da cidade. 

O Museu
Com previsão para come-

çar a ser construído em 2020, 
o Museu da Água paulistano é 
inspirado em diversos espaços 
dedicados ao tema, como o 

Water Museum da Unesco, 
que tem unidades em várias 
cidades do mundo, o Museu 
da Água de Indaiatuba/SP e 
o Museu do Saneamento de 
Curitiba/PR.

“A ideia é ser um espaço 
interativo, com exposições 
permanentes e temporárias, 
para que as pessoas visitem e 
voltem a visitar depois de al-
gum tempo. Abordará temáti-
cas como a água na natureza, 
água tratada e levada às resi-
dências, água de chuva e água 
de esgoto, entre outros. Um 
espaço de experiência para 
o conhecimento das diversas 
formas da água, seus usos, 
sua interação com a natureza 
e sua importância para a socie-
dade, cuidar do passado com 
um olhar no futuro, no circuito 
cultural de São Paulo. Quere-
mos aproximar a sociedade 
dos temas de saneamento 
e meio ambiente e também 
torná-los mais acessíveis às 
escolas”, explica a presidente 
da AESabesp, Viviana Borges.

Além de uma nova área 
de lazer e cultura na cidade, 
o Museu pretende estimular 
o interesse das pessoas pela 
história do saneamento, a cria-
tividade e o envolvimento da 
sociedade para a preservação 
e uso racional da água. “Por 
meio desse espaço de convi-
vência, podemos desenvolver 

a consciência sobre o valor da 
água e da natureza”, frisa a 
presidente da entidade.

O Museu ocupará uma 
área de aproximadamente 
2.400m², pertencente à Sa-
besp, e contará com uma pra-
ça de integração entre o MAC 
– Museu de Arte Contempo-
rânea e o Instituto Biológico. 

Concebido sob o conceito 
autossustentável, terá audi-
tórios, que poderão ser alu-
gados, e espaços comerciais, 
como café e loja. 

A estimativa de investi-
mento é de R$ 17 milhões. A 
Sabesp deve ser uma das em-
presas apoiadoras, mas a AE-
Sabesp busca outros parceiros 
para o empreendimento.

Concurso
Para transformar as anti-

gas casinhas desse trecho da 
Rua França Pinto em Museu 
que retrata toda a história 
do saneamento e defende a 
preservação de nossos ma-
nanciais, vai ser lançado no 
dia 21 de outubro, segunda, 
um concurso . 

O edital a ser divulgado 
pela AESabesp vai defi nir os 
critérios para premiar os me-
lhores projetos arquitetônicos 
para o futuro Museu Água de 
São Paulo. De acordo com a 
associação, o concurso tem 
como objetivo buscar as me-
lhores ideias e alternativas 

•VISITA

Secretário das Subprefeituras 
visita sede do jornal SP Zona Sul

arquitetônicas para o restauro 
e ampliação do edifício da 
antiga repartição de águas e 
esgotos, atualmente chama-
da de Centro de Reservação 
França Pinto, e implantação 
do empreendimento cultural.

Os interessados em par-
ticipar do edital devem apre-
sentar projetos que contem-
plem o paisagismo do local, 
a circulação de pessoas, a 
iluminação, bem como todos 
os outros elementos constru-
tivos que levem à implantação 
do Museu. As inscrições por 
projeto custarão R$ 300,00 e 
podem participar grupos de 
até cinco integrantes ou pro-
postas individuais. A premia-
ção vai oferecer mais de R$ 

80.000,00 para as melhores 
propostas.

As inscrições estarão aber-
tas a partir do dia 30 de outu-
bro e os proponentes deverão 
comprovar seus registros no 
CREA ou no CAU. Os projetos 
serão avaliados com base em 
sua excelência técnica, funcio-
nal e estética, além de outros 
critérios como viabilidade 
de execução, relação custo-
-benefício, alternativas para 
atendimento de acessibilidade 
e o interesse público.

Rica vizinhança
Em 1992, o bairro ganhou 

o maior acervo audiovisual da 
América Latina com a trans-
ferência da Cinemateca para 
o prédio histórico do antigo 

Matadouro Municipal.
Em 2012, o prédio que por 

décadas abrigou as salas bu-
rocráticas do Detran passou a 
abrigar o Museu de Arte Con-
temporânea (MAC) Usp - vale 
ressaltar que o edifício, da 
década de 1950, foi projetado 
por Oscar Niemeyer. 

O futuro Museu Água de 
São Paulo também fi cará pró-
ximo ao histórico prédio do 
Instituto Biológico, da década 
de 1930, do Museu do Biolól-
gico e do seu cafezal urbano. 

Ainda na mesma região, há 
o prédio da Assembleia Legis-
lativa, igualmente tombado 
como patrimônio histórico e 
que abriga exposições cultu-
rais e acervo histórico.

dos processos, a digitaliza-
ção. “O Sistema de Gestão 
de Zeladoria, a Central 156, o 
Sistema Geral de Fiscalização, 
a Plataforma Tô Legal, toda 
a modernização do sistema 
foi importante para o traba-
lho do servidor e também 
para a população, que agora 
pode acompanhar tudo em 
um smartphone”, apontou o 
secretário Modonezi. “O nú-
mero de pedidos acumulados 
foi drasticamente reduzido”, 
garantiu. Ele também des-
tacou os investimentos em 
iluminação públic, que estão 
sendo retomados. 

Durante a entrevista, o se-
cretário respondeu a pergun-
tas sobre diversos problemas  
da região de Vila Mariana e 
Jabaquara, que geram de-

mandas de leitores. Carcaças  
abandonadas de veículos, 
consertos de calçadas foram 
dois dos temas abordados. 

Outro tema que gerou lon-
ga conversa foi a proximidade 
da temporada das chuvas, que 
traz de volta a preocupação 
com a queda de árvores e 
também com pontos de ala-
gamento na região.

“Não podemos podar ár-
vores que atingem a fiação, 
por isso estamos em contato 
direto com a Enel para elimi-
nar problemas como a pode 
incorreta de árvores ou a falta 
de informações precisas sobre 
endereços atendidos”, expli-
cou o secretário.

A entrevista será tema, 
portanto, de várias reporta-
gens nas próximas semanas. 

Ele é fi lósofo de formação, 
mas é na gestão pública que 
utiliza sua capacidade refl exi-
va e conhecimentos. Alexan-
dre Modonezi é secretário 
das Subprefeituras, ou seja, é 
aquele que tem em sua pasta 
a responsabilidade de cuidar de 
toda a zeladoria urbana, incluin-
do aí temas delicados como 
a limpeza pública, incluindo a 
coleta de lixo, a manutenção 
das calçadas, o tapa-buracos e 
a conservação asfáltica urbana, 
o recolhimento de caçambas, 
a poda e remoção de árvo-
res, a jardinagem, o ordena-
mento das feiras e de todo 
comércio ambulante pelas 
ruas paulistanas, a fiscaliza-
ção do comércio e das irre-
gularidades de construções... 

Enfi m, a lista é imensa. Por 
isso mesmo, Modonezi esteve 
em visita à sede do jornal São 
Paulo Zona Sul essa sema-
na. Ele que já foi subprefeito 
de Vila Mariana há dez anos, 
acompanha o trabalho dos jor-
nais de bairro que considera 
fundamentais para interme-
diar a comunicação entre a 
população e o poder público. 

“Se eu fosse destacar uma 
conquista importante des-
sa gestão seria a otimização 



Unidades de Saúde abrem 
nesse sábado para 
vacinação contra sarampo

Casas de repouso

Odontologia

Ambiente aconchegante, 
cheio de amor e carinho

• Enfermagem 24h
• Médico especializado em geriatria
• Nutricionista

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

R.Vieira Portuense, 56
Jabaquara

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

Colibri Odontologia
CLiNICO GERAL - CLAREAMENTOS

CIRURGIA/BICHECTOMIA

DRA. ANDRESSA ALMEIDA

DRA. GRAZIELLA GIONGO

DRA. JESSICA LOSACCO 

DRA. NATHALIA FARIA

Rua Bertioga, 149 - Praça da Árvore 
Conjunto 101

(11) 94555-8458

CRO: 131394 

CRO: 131194

CRO: 131591

CRO: 131125

ATENDIMENTOS COM HORA MARCADA POR TELEFONE 
OU  WHATSAPP:

Saúde e Estética

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

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

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

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

@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

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

CLAREAMENTO DENTAL

Clínica geral - Cirugias - Implantes
 Ortodontia- Pacientes Especiais - 

Endodontia - Periodontia

AGENDE JÁ SUA AVALIAÇÃO 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Volte  a  sorrir!

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

A campanha para estimu-
lar a proteção contra o sa-
rampo terminou em São Pau-
lo, cidade mais afetada pelo 
surto da doença no país, mas 
ainda continua sendo possível 
receber doses das vacinas nas 
Unidades Básicas de Saúde. 

Nesse sábado, 19, as Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) 
da capital estarão abertas, 
das 8h às 17h, para o ‘Dia D” 
de vacinação contra o saram-
po, uma iniciativa do Minis-
tério da Saúde (SMS) com 
o apoio das secretarias de 
Estado (SES) e do Município 
(SMS) de São Paulo. 

A estratégia é vacinar as 
crianças entre seis meses e 
menores de cinco anos, faixa 
etária prioritária nesta fase 
da campanha. As crianças de-
vem ser levadas aos postos, 
preferencialmente, com a 
caderneta de vacinação para 
avaliar a necessidade da apli-
cação da dose e atualização 
das vacinas. De janeiro a 10 
de outubro foram confi rma-
dos 4.923 casos de sarampo 
e  foram registrados 5 óbitos

A Secretaria Estadual de 
Saúde confi rmou 8.619 casos 
de sarampo no estado de 
São Paulo de janeiro a 16 de 
outubro deste ano. Foram 
descartados 13.116 casos. Há 
ainda 17.823 em investigação. 
Entre os casos confi rmados, 
15,3% necessitaram de hos-
pitalização, com 35,6%  dos 
casos envolvendo menores 
de 1 ano. Até o momento, 12 
pessoas morreram por causa 
da doença  no estado.
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caracterizam artigos ou publicidade, 
e não necessariamente expressam a 
opnião deste jornal

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

S.PAULO ZONA SUL

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

soBRado PRÓXiMo Á aV. 
do cURsiNo, alTURa 2700

3 dormitórios, 1 suite, sala ampla, cozinha, 1 banheiro  
de dependência de empregada, quintal grande,

2 vagas. R$ 600.000,00 - Direto com proprietário.

foNEs: 11-96536-6331
11-97600-7472 / 11-99610-2325

PRaça da
ÁRVoRE

Tel. 99506-7615

Procuro espaço
em casa ou sobrado 

para locação
(quero dividir espaço)

assembléia de constituição do instituto
de assistência e Novas Tecnologias contábeis 

iaNc
No dia, 17 de outubro de 2019 as 18:00 horas, no endereço 

Avenida Candido José de Xavier, n0 252 - sala 01A bairro Parque 
Santo Antônio, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CEP 05822-020, será realizada a assembléia de contituição 

da Associação denominada de Instituto de Assitência e Novas 
Tecnologias Contábeis, tendo como nome fantasia - 

INSTITUTO IANC, com seguinte pauta:

- Medelo do estatuto
- Definir grupo gestor inicial

- Demais assuntos

São Paulo, 11 de outubro de 2019

Alexandre da Conceição de Lima
Comissão Organizadora

segue errata no edital abaixo da iaNc.
- onde se lê: contituicão, leia-se: constituição

- onde se lê: medelo, leia-se: modelo

associação dos antigos alunos da 
faculdade de Medicina da UsP

Edital de convocação da assembleia Geral 
Nos termos do Estatuto da Associação dos Antigos Alunos da 

Faculdade de Medicina da USP, CNPJ nº 59.575.654/0001-96 e de 
acordo com decisão da Diretoria, ficam os associados convocados para 

a ASSEMBLEIA GERAL, a ser realizada em caráter extraordinário no 
dia 16 de dezembro de 2019, com primeira chamada às 10h, e segunda 

chamada as 10:30 hs, o local da assembleia será em sua sede na 
Avenida Doutor Arnaldo, nº 455, sala 2306, 2º andar, Pacaembu, 

CEP 01246-903, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo, 
com a seguinte pauta: 

1.Eleição e Posse da Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da 
Faculdade de Medicina da USP, gestão de 17/12/2019 a 16/12/2021.

 
As inscrições das chapas dos candidatos a eleição da Diretoria deverão 
ser realizadas até 07 de novembro de 2019, na sede da Associação dos 
Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da USP, Avenida Doutor Ar-
naldo, nº 455, sala 2306, 2º andar, Pacaembu, CEP 01246-903, Cidade 

de São Paulo Estado de São Paulo.

Sem mais, 
São Paulo, 18 de outubro de 2019.

Flávio França Rangel
Presidente da Assembleia

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

Rua das Rosas, 266 
Mirandópolis, SP.

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

REMAX
ImóveIs

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

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

APTO 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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APTO METRÔ PÇA DA áRVORE 

1 QUADRA DO METRÔ - 65 M²

Reformado!!!, 3 dorms, sala 2 

amb, coz, 1 vaga  R$ 380 mil

APTO PRAÇA DA áRVORE 
70M2 

2 dorms, sala 2 ambs c/
 varanda, coz, lavand, 

1 vaga. R$ 480 mil

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 METRO ANA ROSA
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$ 480 MIL

iMÓVEisiMÓVEis
locaçÃoVENdas

AP SAÚDE 100 M² AU

Tel: 2276-7676 / 2276-4020   
99169-6819 - Creci 9054

3 dorm com AE, suíte, 
sala em L, ampla

cozinha, lavand; quarto 
empregada com WC. 

Lindo, todo reformado.
R$ 580 MIL

TERRENO SAÚDE
16 X 50 M²

Tel: 2276-7676 / 2276-4020   
99169-6819 - Creci 9054

2 frentes, ,ótimo para
sobrados, Rua Ibituruna

R$ 2.400.000,00.
Estuda proposta

TERRENO 200 METROS 
METRÔ CONCEIÇÃO

Tel: 2276-7676 / 2276-4020   
99169-6819 - Creci 9054

Vêr na Av. Dr. Luis da 
Rocha Miranda, 117.

Estacionamento

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 San-
to das causas urgentes, proteja-me, ajuda-me, dai me força, coragem e serenidade. Atenda 
meu pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, 
proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a minha família, atenda ao meu pedido 
com urgencia. Devolva a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto da 
vidada e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai Nosso, uma Ave 
Maria e fazer o sinal da cruz.  A.J.

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.onix2007.com
5588-3366/5588-4423Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“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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Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA

AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

Fone: 5585-2088
Horário 2a a 6a das 8:00 às 18:00 horas

Sábados das 9:00 às 13:00 horas

www.dinamarimoveis.com.br

CASAS TÉRREAS

APARTAmEnToS

SALÕES ComERCIAISSoBRADoS

SALAS

VILA BRASILInA
R$ 350.00

1 DORMITORIO

E BANHEIRO

BoSQUE DA SAÚDE 
R$ 570.00

 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO

VILA moRAES
R$ 600.00

DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL E 

AREA DE SERVIÇO

IPIRAnGA
(Ao LADo Do 

mETRo) R$ 700.00
1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO AREA VDE 
SERVIÇO E QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 750.00 

1 DORMITORIO 
COZINHA BANHEIRO 
AREA DE SERVIÇO E 

QUINTAL.

JABAQUARA
R$ 850.00

1 DORMITORIO SALA 

GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL

VILA BRASILInA
R$ 900.00

1 DORMITORIO GRANDE  
SALA COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL 
GRANDE E LAVANDERIA 

COBERTA

V. BRASILInA
R$ 1.000.00

1DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA E 
QUINTAL LATERAL

BoSQUE DA SAÚUDE
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO E   

QUINTAL E AREA
DE SERVIÇO

moInHo VELHo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
QUINTAL

TABoÃo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SLA 
COZINHA BANHEIRO 

QUINTAL GRANDE NOS 
FUNDOS E GARAGEM 

COBERTA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.400.00 
(ComERCIAL)

2 DORMITÓRIOS SALA 
COM INTERFONE

COZ COM LAVANDERIA
BANH GAR 2 CARROS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.800.00
(PERTo Do
PLAZA SUL)

3 DORMITORIOS 

COM 1 SUITE 

SALA 2 AMBIENTES 

COZINHA BANHEIRO  

DEPENDENCIA DE 

EMPREGADA COM 

BANHEIRO AREA DE 

SERVIÇO GARAGEM 

COBERTA P/3 CARROS 

ESCRITÓRIO E

 TERRAÇO

VILA mARIAnA

R$ 4.000.00 

(ComERCIAL)

4 DORMITÓRIOS

SALA 2 AMBIENTES 

COPA E COZINHA

COM AE QUINTAL

NOS FDS COM 

BANHEIRO DISPENSA 

HALL CORREDOR

COM 6 VAGAS

DE CARRO

JARDIm DA SAÚDE

R$ 3.800.00 

(ComERCIAL)

3 DORMITÓRIOS 

COM 1 SUITE 

SALA 2 AMBIENTES 

COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO COM 

BANHEIRO 4 VAGHAS 

DE GARAGEM DEP 

EMPREGHADA E 

QUINTAL

IPIRAnGA
R$ 1.400.00
2 DORMITORIOS 

SALA COPA COZINHA 

BANHEIRO AREA DE 

SERVIÇO QUINTAL

VILA LIVIEIRo
R$ 1.700.00
(Com IPTU)

2 DORMITÓRIOS COM 

AE SALA COZINHA COM 

AE BANHEIRO LAVABO 

ENTRADA P/CARRO

PARQUE BRISToL
R$ 1.700.00

3 DORMS C/ 1 STE 
SALA COZ BANH 

CORREDOR LATERAL 
LAVAND COBERTA COM  
1  BANH E 1 DORM 2 

QUINTAIS GAR COBERTA 
P/2 CARROS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.000.00
3 DORMITORIOS 

C/1 SUITE SALA 3 
AMBIENTES COPA E 

COZINHA 2 BANHEIROS 
VARANDA LAVANDERIA 
COBERTA QUINTAL E 

GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMITÓROS SALA 
COZINHA BANHEIRO 
QUINTAL NOS FDS  

COM 1 QUARTINMHO 
E BANHEIRO QUINTAL 
GRANDE NA FRENTE 
E GARAGEM.TODO 

REFORMADO.LINDO!!!!

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

3 DORMS COM 1 SUITE 
SALA 2 AMBIENTES 

COZINHA 3 BANHEIROS 
QUINTAL NOS FDS 

AREA LIVRE DE 150 
METROS 4 VAGAS DE 

GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.900.00

3 DORMITORIOS TENDO 

UM COM AE SALA 

COZINHA 2 BANHEIROS 

QUINTAL GRANDE

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 6.000.00 

(ComERCIAL|)
3 DORMITORIOS 

COM 1 SUITE COM 

VARANDA SALA  

COZINHA COM AE 

2 BANHEIROS LAVABO 

DEPENDENCIA DE 

EMPREGADA QUINTAL 

FRENTE E FUNDOS 

GARAGEM P/6 CARROS 

320 METROS DE 

ÁREA CONSTRUÍDA.

IPIRAnGA
R$ 750.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO 

AREA DE SERVIÇO

JARDIm 
CAmPAnARIo

R$ 800.00
2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA

V. DAS mERCES
R$ 1.000.00 

(SEGURo FIAnÇA 
PAGo PELo 

PRoPRIETARIo)
1 DORMITORIO

SALA  COZINHA 

BANHEIRO GRANDE 

AREA SERVIÇO

JARDIm DA SAÚDE

R$ 1.000.00

2 DORMITORIOS

SALA COM SACADA 

COZINHA COM AE 

BANHEIRO COM

AE 1 VAGA DE 

GARAGEM

SÃo JUDAS
R$ 800.00

SALÃO COM 60 

METROS E

1 BANHEIRO

VILA DA SAÚDE 
R$ 800.00 (Ao 

LADo Do PLAZA SUL)
SALÃO COM 25 

METROS E 1 BANHEIRO

JD.SA SAÚDE
R$ 800.00

SALÃO COM 40 

METROS E BANHEIRO + 

1 QUARTINHO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.000.00

SALAO COM 1 PORTA 
DE AÇO COM 96 

METROS C/PIA DE 
COZINHA E 1 BANHEIRO

AmERICAnÓPoLIS 
R$ 1.200.00

SALAS COM

90 METROS

E 1 BANHEIRO

RUDGE RAmoS-SÃo 
BERnARDo CAmPo

R$ 3.200.00 
(PACoTE)

SALÃO COM 175 

METROS COM 

BANHEIRO E COZINHA 

+ UM ASSOBRADADO 

COM 2 DORMITORIOS 

SALA COZINHA 

BANHEIRO

VILA GUmERCInDo
R$ 2.300.00
SALÃO COM 65 

METROS C/MESANINO 
PIA DE COZINHA

1 DISPENSA 
E 1 ESCRITORIO

Dom VILARES
R$ 3.600.00

2 SALOES NA PARTE

DE BAIXO MEDINDO

+/-  100 METROS

COM BANHEIRO

COM ESCRITORIO

E BANHEIRO NA PARTE 

DE CIMA COZINHA

+ 2 SALOES.

HIGIEnÓPoLIS
R$ 4.000.00
BOX MEDINDO 

6.5 X 8.5 METROS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 6.000.00

EXCELENTE SALAO
COM 148 METROS 
COM 4 BANHEIROS 

ESCRITORIO VESTIARIO 

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 500.00
SALAS COM

20 METROS E

1 BANHEIRO

PRAÇA DA ÁRVoRE
R$ 900.00

2 SALAS COM 

BANHEIRO E

ÁREA LIVRE

VILA moRAES
R$ 1.200.00
2 SALAS COM

100 METROSE

2 BANHEIROS 

SÃo JUDAS
R$ 2.000.00 (PACoTE)
SALA COM 32 METROS 2 

BANHEIROS COPA 1 VAGA

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

SALA COM 56 METROS 

2 BANHEIROS E 1 VAGA COBERTA

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Reformado, ótimo acabto., ter-
reno 6 x 20 mts., construção 
135m², vago, c/ 3 dormitórios c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. p/ 
empreg., qto. p/ depósito c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

SOBRADO 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

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

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

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

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
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$ 1.500 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

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
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

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

TERREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 630 MIL

Terreno 400 m², constr.283 
m², sendo uma casa c/ 3 

dorm., suíte, wc social, sala, 
coz, lavand., gar. p/ 3 carros, 

nos mais uma casa c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc - REF.: 17.064

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 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 

APTO
V. MORAES
R$ 250 MIL

Vago, excelente oferta, locali-
zado na Rua Simão Lopes, c/ 3 
dormitórios, wc social, living 

p/ 2 amb., cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, cond. 

R$ 500,00 - REF.: 17.752

APTO
V. BRASILINA
R$ 265 MIL

Excelente oferta, c/ 3 
dormitórios c/ AE, living p/ 

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

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

REF.: 17.750

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 539 MIL
A 800 mts. do Metrô Alto do 
Ipiranga, vago, c/ 3 dorm., 

suíte, wc social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem p/ 

2 carros, terreno 5 x 25 mts., 
construção 110 m² - 

REF.: 17.653

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

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

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
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

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. 

Americana c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 17.181

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 550 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
construção de 180 m², c/ 2 
dormitórios c/AE, sendo 2 

suítes, hidro, living, lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, lavande-
ria, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 16.741

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
CHÁCARA INGLESA

R$ 590 MIL
Ótima área útil de 75 m², living 
ampliado p/ 3 amb. c/ sacada, 

2 dorm., suíte, wc social, 
cozinha c/ AE, wc p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, a 15 min, 
a pé do Metrô Pça. da Árvore - 

REF.: 17.766

SOBRADO
COND. FECHADO

R$ 649 MIL
Excelente condomínio fechado 
c/ ruas e alamedas, lazer c/ qua-
dra coberta, piscina, sl. Festa, 
sl. Jogos, portaria 24 hs., c/ 4 
suítes, living p/ 2 amb., lavado, 

2 vagas, construção de 
184m² - REF.: 17.202

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 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

APTO
JD. DA SAÚDE

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

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

REF.: 17.246

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

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

- REF.: 17.485

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

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

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, 
lavabo, cozinha, depósito, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta por apto. até 
mesmo valor - REF.: 16.769

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
Excelente localização, c/ 3 

dorm., 2 suítes, wc social, li-
ving, sl. jantar, lavabo, cozinha, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 17.126

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

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 C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churrasq . e 
forno á lenha, piscina, saúde, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

R$ 1.280 MIL
Ótima localização, reformado, 
impecável, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., linda churrasq. 
Coberta c/ forno p/ pizza, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.634

APTO
KLABIN

R$ 1.290 MIL
Excelente área útil de 174 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte máster 
c/ closet, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 15.746

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 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
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•CULTURA

Biblioteca na Vila Mariana tem espetáculos gratuitos aos sábados
O Dia das Crianças já pas-

sou, mas ainda tem muita 
coisa legal para quem gosta 
de estimular a cultura com 
atividades diversificadas e 
gratuitas para crianças.

A Biblioteca Viriato Cor-
rea, na Vila Mariana, é um 
bom endereço;

Nesse sábado, dia 19, das 
15h às 16h30, tem “Duas Bei-
ras”, um projeto de Anabel 
Andrés e Priscila Magella,. 
Elas compartilham compo-
sições e histórias das suas 
jornadas diversas à beira de 
dois rios muito emblemáti-
cos de seus contextos: São 

Francisco e Pinheiros.  Nesta 
apresentação contam com 
a participação especial dxs 
músicxs do grupo Entrelati-
nos Ana Stinghen e Fancisco 
Prandi, que também apre-
sentarão um pouco de seu 
trabalho autoral. 

No sábado que vem, dia 
26, também das 15h às 16h30 
vai ter espetáculo teatral 
para a garotada. Em Ikarus, 
o destaque são os mitos gre-
gos, grandes tesouros con-
servados há séculos pela lite-
ratura. Inúmeros autores de-
dicaram suas vidas a buscar e 
entender as diversas simbo-

logias que as mitologias pro-
porcionam. E se pudéssemos 
transportar alguma mitologia 
para os dias atuais com um 
olhar para problemáticas dos 
dias de hoje? 

Foi a partir dessa ideia 
que Yuri de Francco começou 
o processo do espetáculo 
infantil “Ikarus” que, sob a 
batuta da diretora Andrea 
Macera e dramaturgia inédita 
de Ana Roxo, se debruça-
ram sobre o mito de “Ícaro”. 
Através de uma linguagem 
cômica com muita música e 
alguns números de mágica 
inseridos na dramaturgia, o 

espetáculo é dedicado para 
toda família. 

Os espetáculos têm clas-
sifi cação livre e entrada gra-
tuita. 

A Bilbioteca Viriato Correa 
é uma das mais antigas da ci-
dade - existe desde 1952 - con-
ta com auditório e tem uma 
programação semanal bem 
diversifi cada, com bate-papos 
com escritores, música, ofi ci-
nas... Para acompanhar, siga a 
página no Facebook! A Viriato 
fi ca na Rua Sena Madureira, 
298 - Vila Mariana. Informa-
ções também pelo telefone:  
5573-4017.

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


