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Colégio Renovação promove
aulão preparatório nesse 
sábado. Grátis! Detalhes na

Cantina no Cambuci 
mantém receitas tradicionais 
italianas no cardápio

Página 4

Ciclofaixas estão quase prontas
As ciclofaixas Bosque 

da Saúde, Guatás, Jupatis 
e George Corbisier foram 
apagadas há dois meses. 
Mas, agora estão sendo 
não apenas repintadas 
como também refor-
muladas, com recapea-
mento, nova sinalização 
cicloviária, com pintura 
em vermelho aplicada 
apenas na aproximação 
das travessias, propor-
cionando maior atenção 
dos ciclistas aos cruza-
mentos. Serão instalados 
tachões a cada metro, o 
que garante mais seguran-
ça aos ciclistas. Há ainda 
previsão de obras de guias 
e sarjetas. Em toda cida-
de, serão 25 ciclofaixas 
recuperadas .   Página 5

Linha Lilás ganhou obras 
para melhorar acessibilidade

A história da constru-
ção da linha 5 se arrastou 
por longos 20 anos na 
cidade. E quando con-
cluída, mostrou fluxo 
acima do que havia sido 
planejada, com gargalos 
em vários pontos, plata-
formas e acessos. Essa 

semana, o Governo en-
tregou obras de melho-
ria de acessibilidade na 
estação Capão Redondo. 
Houve também aprimo-
ramento na comunicação 
visual, ou seja, indicação 
de placas de sinal iza-
ção na parada. Página 3
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Dia de São Judas Tadeu será 
celebrado em 28 de outubro

A igreja de São Judas 
Tadeu está prestes a ce-
lebrar 80 anos de exis-
tência,  em janeiro do 
ano que vem. E é nesse 
clima que na segunda-
feira, 28, será celebrado 
o Dia do Padroeiro, que 
costuma atrair centenas 
de milhares de fiéis ao 
santuário localizado na 
divisa entre Jabaquara 
e Vila Mariana. Página 8
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Universidade pode melhorar 
condições da comunidade?

•EDUCAÇÃO

Por que fazer o Ensino Médio em 
uma Escola Técnica Gratuita?

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

Diante da nova dinâmica 
profissional traçada a partir 
da virada do milênio, vive-
mos na era da informação, 
entre outras coisas, isso quer 
dizer que o conhecimento 
é fundamental para a vida 
profi ssional das pessoas, isso 
representa uma mudança, 
pois no passado, década de 
70 e 80, o diploma de qual-
quer instituição já era um 
diferencial. Hoje, porém, as 
empresas exigem instituições 
de qualidade. Mas será que 
as Escolas Técnicas são um 
diferencial competitivo?

Com certeza, ao estudar 
em uma Escola Técnica gratui-
ta, diversas são as vantagens 
para os aluno; vamos desta-
car cinco delas aqui para que 
você entenda melhor:

Considerando uma men-
salidade média de R$1.500,00 
a R$1.800,00, o investimento 
poderá chegar a ultrapassar 
R$ 65.000,00 durante os três 
anos do Ensino Médio em es-
colas particulares, bem clas-
sifi cadas no ENEM. Fazendo 

o Ensino Médio em uma Es-
cola Técnica gratuita, estará 
conseguindo uma economia 
considerável, que pode ser 
utilizada para outros inves-
timentos importantes hoje 
em dia, como um intercâm-
bio ou cursos de idiomas e 
informática;

Em geral as Escolas Téc-
nicas estão entre as escolas 
melhores posicionadas no 
ENEM 2018 (Exame Nacional 
do Ensino Médio), ficando 
acima de muitas escolas par-
ticulares. São exemplos: a es-
cola técnica Liceu de Artes e 
Ofícios de São Paulo, Colégio 
Termomecanica, ETEC de São 
Paulo, ETEC Guaracy Silveira 
e ETEC Irmã Agistina, que 
estão entre as 40 melhores 
colocadas (entre públicas e 
particulares) na Região Me-
tropolitana de São Paulo;

Estudando em uma Esco-
la Técnica, diferentemente 
de quem estuda em escolas 
tradicionais, os alunos, além 
de um ótimo Ensino Médio, 
aprendem e são qualifi cados e 

habilitados em uma profi ssão, 
podendo atuar regularmente 
no mercado de trabalho;

Ao estudar em uma Escola 
Técnica, além da profi ssão es-
colhida, o aluno tem contato 
com diversas profi ssões por 
meio de colegas na escola, 
colaborando muito para sua 
formação e na decisão final 
por uma graduação, gerando 
crescimento pessoal;

Ao estudar em uma esco-
la técnica, o aluno passa por 
experiências práticas que, 
mesmo continuando os es-
tudos em nível universitário 
na formação técnica escolhi-
da, não terá a oportunidade 
de vivenciá-las na universi-
dade, sendo um diferencial 
competitivo importante no 
futuro.

Avaliando calma e criterio-
samente as vantagens de es-
tudar em uma Escola Técnica 
Gratuita, certamente muitas 
outras aparecerão, mostran-
do como pode ser importante 
na vida do estudante essa 
decisão tomada.

Mas, entrar nessas escolas 
é fácil?

Esse é um dos problemas; 
ingressar nas Escolas Técnicas 
como o Liceu de Artes e Ofí-
cios de São Paulo (LAO-SP), 
Escolas Técnicas Estaduais 
(ETECs) ou Colégio Termome-
canica (TM) não é fácil. Todas 
essas escolas realizam o cha-
mado vestibulinho, um exame 
de seleção para ingresso e 
apenas os mais bem classifi -
cados podem se matricular.

Na média, a nota para 
aprovação dessas escolas 
é em torno de 6,0, mas em 
algumas, como no Colégio 
Termomecânica e no LAO-SP, 
as notas mínimas para classi-
fi cação são superiores a 7,5. 
E como alcançar essas notas?

Organização, foco e um 
sistema para estudar ajudam 
bastante. É nesse ponto é que 
entram os cursinhos prepara-
tórios. Em geral eles focam 
nos exames e nos conteúdos 
cobrados, aplicam simulados 
e organizam os conhecimen-
tos de tal forma que ajude os 
alunos no seu crescimento 
gradual das notas até que 
cheguem os seus objetivos. 
Maurício Motta, diretor do 
Curso Profitec, especializa-
do nos vestibulinhos, afi rma 
que “Normalmente os alunos 
chegam perdidos, não sabem 
nem o que e nem como estu-
dar, é principalmente aí que o 
cursinho ajuda.”

Seja qual for o caminho 
que o estudante escolha, cer-
tamente ele pode encontrar 
um curso técnico relacionado 
e com isso ganhar tempo 
nas escolhas futuras além de 
passar por experiências muito 
relevantes para o seu futuro. 
Vale muito a pena considerar 
entrar e estudar nessa elite 
de escolas que existem sem 
pagar um real. Pense nisso!

Oferecer serviços à co-
munidade, garantir um en-
sino superior em sintonia 
com o mundo - e o mercado 
- moderno, criar um ambien-
te acadêmico de estímulo ao 
pensamento. Esses três pila-
res fazem parte dos desafi os  
cotidianos de Vinícius Pereira 
há 16 anos, tempo em que o 
profi ssional se dedica à Uni-
versidade Estácio de Sá. 

Mas, há dez meses ele pas-
sou a conviver diretamente 
com alunos e professores de 
forma cotidiana, olho no olho, 
dialogando sobre a educação 
superior e seus desafios di-
ários. Isso porque o carioca 
Vinícius mudou-se não apenas 
de cidade, mas saiu da área 
administrativa interna e pas-
sou a comandar uma unidade 
paulistana da instituição que 
tem mais de 80 campi espa-
lhados pelo país. 

Em visita essa semana à re-
dação do jornal SP Zona Sul, o 
diretor do campus Conceição 
disse que há tempos planeja-
va vir para a capital paulista. E 
está adorando - não apenas a 
cidade, como os desafi os do 
novo cargo. “Tenho que dia-
logar com alunos diariamente 
e isso faz parte de nossa fi lo-
sofi a, esse contato estreito e 
direto”, conta. 

O diretor aponta que a 
proximidade com a estação 
Conceição do metrõ é um dos 

principais fatores de atração 
dos alunos, mas, para além da 
formação do corpo discente 
e das questões internas, ele 
efetivamente acredita que 
seja possível contribuir com 
mudanças no entorno. 

A universidade promove, 
por exemplo, palestras em 
diferentes áreas de conheci-
mento abertas à população. 
Mas não é só. 

“A Estácio, no campus 
Conceição, conta com curso 
de direito e faz parte do nosso 
trabalho ter um núcleo para 
atendimento gratuito à po-
pulação”, explica. O diretor se 
refere ao NPJ  - Núcleo de Prá-
ticas Jurídicas, que orienta a 
comunidade em processos ju-
diciais. Os casos mais comuns 
são de pensão alimentícia ou 
guarda compartilhada, mas 
os estudantes, sob orientação 
do corpo docente, estão lá 
para atender nas mais diferen-

tes situações que dependem 
da Justiça. O NPJ atende pelo 
telefone 3778-6063. Horários: 
Segunda – 17h às 20h; Quarta-
-feira – 10h às 12h e 17h às 20h; 
Sexta-feira 10h às 12h. 

O campus Conceição da 
Estácio também está inte-
grando cursos na área de 
saúde em seu portifólio e Viní-
cius acredita que, aos poucos, 
haverá transformações na 
comunidade derivadas desse 
trabalho. “A gente realmente 
acredita na força do ambiente 
acadêmico”, pontua. 

Montado sob ótica de 
oferecer uma educação dis-
ruptiva, o campus Conceição 
tem infraestrutura comple-
ta para integrar a internet 
e outros recursos  tecnoló-
gicos de forma totalmen-
te integrada à sala de aula 
e aos laboratórios. Fica na 
Avenida Engenheiro Arman-
do de Arruda Pereira, 673.



25 DE OUTUBRO DE 2019 PÁG. 03

•TRANSPORTE

Estação Capão Redondo passou por 
obras para melhorar acessibilidade

mil passageiros que utilizam a 
estação em dias úteis.

Os espaços internos e ex-
ternos de acesso à estação 
foram revitalizados. A parte 
lateral, onde antes era uma es-
cadaria, foi transformada em 
uma rampa de acessibilidade 
com ligação direta à área de 
bloqueios (catracas), facilitan-
do o embarque e desembar-
que de cadeirantes e pessoas 
com mobilidade reduzida. O 
número de bloqueios passou 
de 11 para 15 unidades.

Para melhorar o fluxo de 
passageiros, foi também im-
plantado um acesso exclusivo 
para o terminal de ônibus, 
com a instalação de um siste-
ma de catracas (torniquetes) 
na parte externa da estação. 
Ainda como parte da ade-
quação, houve um reposicio-
namento das máquinas de 
autoatendimento e recarga 
de bilhetes. 

“As melhorias no acesso à 

estação Capão Redondo são 
de suma importância para os 
cidadãos da região, que terão 
maior conforto no embar-
que e no desembarque, em 
especial os passageiros com 
mobilidade reduzida. 

Além de terem sido conclu-
ídas antes do prazo estimado, 
as obras contaram com inves-
timento exclusivo da iniciativa 
privada, o que comprova que 
o Governo de São Paulo está 
comprometido em oferecer 
conforto e segurança aos pas-
sageiros, com menores custos 
aos cofres públicos”, disse o 
Secretário dos Transportes 
Metropolitanos, Alexandre 
Baldy.

Comunicação visual
O projeto de readequa-

ção, feito pela concessionária 
ViaMobilidade, renovou tam-
bém o layout na sinalização 
direcional. A ViaMobilidade é 
a responsável pela operação 
e manutenção da Linha 5-Lilás. 

As placas contam com uma 
linguagem mais clara e obje-
tiva, além de seguir o padrão 
de cor das novas estações 
da linha, oferecendo assim, 
uma orientação mais intuitiva. 
O objetivo é oferecer mais 
comodidade e facilidade aos 
passageiros.

“As melhorias na Estação 
Capão Redondo vão pro-
porcionar maior fluidez no 
embarque e desembarque, 
especialmente em horários 
de grande movimentação. A 
nova confi guração do acesso 
vai oferecer mais conforto aos 
nossos passageiros, principal-
mente quem tiver difi culdade 
de locomoção, que passa a 
contar com uma rampa de 
acesso à estação. Temos tra-
balhado diariamente para pro-
mover bem-estar, conforto e 
segurança aos passageiros”, 
explica o Diretor-presidente 
da ViaMobilidade, Francisco 
Pierrini.

Metrô abre vagas 
para aprendiz Senai 
na Unidade V. Mariana

A Companhia do Metrô, em 
parceria com o SENAI (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial), abre inscrições 
gratuitas para processo se-
letivo de 220 vagas no curso 
de aprendizagem industrial. 
Serão 70 vagas para formação 
de assistente administrativo, 
curso oferecido pela unidade 
Senai Anchieta, da Vila Ma-
riana. Haverá ainda outras 96 
para eletricista de manuten-
ção eletroeletrônica, 29 para 
mecânico de manutenção e 25 
para mecânico de usinagem.

 Também haverá vagas 
reservadas a candidatos com 
defi ciência. São 4 vagas exclu-
sivas no curso de assistentes 
administrativo, 6 vagas para 
eletricista de manutenção ele-
troeletrônica, 2 para mecânico 
de usinagem e 2 para mecâni-
co de manutenção.

Vila Mariana
 As inscrições para assis-

tente administrativo devem 
ser feitas somente online, 
pelo site www.sp.senai.br/
eletronica. 

A bolsa auxílio será de R$ 
598,80 para uma carga horá-
ria de quatro  horas diárias: 
Manhã: das 8h00 às 12h00 ou 
Tarde: das 13h30 às 17h30 Os 
candidatos aprovados deverão 
ter disponibilidade para cum-
prir o horário no METRÔ e no 
SENAI, de acordo com o que 
for estabelecido, período da 
manhã ou da tarde, de acordo 
com o turno escolhido.

O período de formação 

profi ssional compreende duas 
fases: - Fase escolar: será re-
alizada no Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
– SENAI na na Escola SENAI 
“Anchieta”, situada na Rua 
Gandavo, 550, Vila Mariana,  na 
qual o aprendiz receberá qua-
lifi cação técnico-profi ssional. 
Será realizada até 3 dias por 
semana; - Fase prática profi s-
sional: será realizada nas de-
pendências da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo 
– METRÔ, em atividades ad-
ministrativas, com o objetivo 
de suplementar o processo de 
aprendizagem. Será realizada 
até 4 dias por semana, depen-
dendo do calendário de aulas 
no SENA

Já as inscrições para as va-
gas de eletricista e mecânico 
de manutenção e de usina-
gem, devem ser feitas através 
do site www.sp.senai.br/bras.

 O período de inscrições vai 
das 14h de 30/10 até às 21h de 
01/11.  Para concorrer a vaga 
de formação de eletricista de 
manutenção eletroeletrônica, 
os candidatos deverão ter 16 
anos na data de início das au-
las, em 21/01/2020, e menos de 
24 anos na data de conclusão. 

Para as demais vagas os 
candidatos deverão ter o en-
sino fundamental completo 
e idade mínima de 14 anos na 
data de início do curso, tam-
bém em 21/01/2020, e menos 
de 24 anos antes do término 
do aprendizado. O curso tem 
duração de dois anos

O primeiro trecho da linha 
5 - Lilás do metrô começou 
a operar em 1998, ligando 
Capão Redondo ao Largo San-
to Amaro, sem interligação, 
entretanto, com a malha me-
troviária já existente. Só 10 
anos depois foram iniciadas 
as obras para expandir a linha 
e conectá-la às linhas 1 - Azul e 
2 - Verde. E só 20 anos depois 
da entrega do traçado inicial 
essa interligação ocorreu efe-
tivamente. 

A falta de um projeto ade-
quado ao uso que a linha pas-
sou a ter só ficaria evidente 
depois de concluída a obra. A 
estação Capão Redondo pas-
sou a fi car superlotada, com 
fi las ainda do lado externo do 
prédio, difi culdades de embar-
que e plataforma inadequada 
para os horários de pico.

Segundo o Governo do 
Estado, desde setembro do 
ano passado, com a inaugura-
ção das estações Santa Cruz 
e Chácara Klabin, que fazem 
conexão com as linhas 1-Azul e 
2-Verde do Metrô, a demanda 
na Linha Lilás subiu de 320 mil 
para 600 mil pessoas por dia.

Depois de muitas queixas 
e falhas na operação inicial, 
obras passaram a ser realiza-
das para adaptação da linha à 
nova realidade. 

Essa semana, foram entre-
gues as obras de melhorias na 
Estação Capão Redondo, Li-
nha 5–Lilás do Metrô. De acor-
do com o governo do Estado, 
a área de acesso foi ampliada 
em 63%, com o objetivo de  
facilitar o fl uxo dos quase 100 

•EMPREGO
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•GASTRONOMIA

Cantina no Cambuci preserva 
receitas e clima italiano

São Paulo já foi a capital 
das cantinas. Em uma época 
quando a diversidade gastro-
nômica ainda era bem menor, 
os paulistanos se deliciavam 
em frequentar bons endere-
ços de culinária típica italia-
na... Mas esse tempo se foi e 
hoje são raras as opções para 
quem curte aquele ambiente 
familiar e, principalmente, 
com aquele paladar que real-
mente faz juz às mais tradicio-
nais receitas italianas. 

Mas, tem um restaurante  
com nada menos que sete 
décadas de tradição: a Canti-
na 1020, no Cambuci. A casa 
pode ser considerada ende-
reço obrigatório para quem 
curte aquele ambiente bem 
característico: toalha xadrez, 
lambris de madeira nas pa-
redes, enfeites com as cores 
italianas, enfi m... tudo aquilo 
que já prepara a clientela para 
o que há de mais importante: 
o cardápio. 

Todas as massas tradicio-
nais estão lá: para além do 
espaguete, do fusilli, do pen-
ne, da lasanha e do nhoque 
que, claro, têm seu destaque 
no menu e diversidade de 
molhos e recheios, a Cantina 
1020 se permite oferecer uma 
variedade em massas de pre-
paro próprio como Agnelotti, 
Capelletti, Rondeli, Cannelon-
ni, Tagliarini, Rigatoni...

Molho? Pode gastar uns 
minutos decidindo: dos “bá-
sicos” alho e óleo, bolonhesa 
e sugo aos especiais como 
Pesto, Putanesca, Marinara, 
Vôngole,  4 Formaggi e vários 
outros. Tem ainda aqueles 

com acompanhamentos incrí-
veis: polpetta, cabrito, carne 
assada e aliche.  

Como toda cantina italiana 
que se preze, entretanto, tem 
mais do que boas massas. 
Carnes, aves e peixes também 
estão no menu.

Entre as pedidas mais fa-
mosas da casa, tem Scalopini 
al Madeira e Perna de Cabrito 
com batata corada e bróco-
lis.  A Rabada com Risoto e o 
Bacalhau ao Forno são outras 
opções que atraem clientela 
ao local.

A cantina ainda funciona 
como rotisseria e pizzaria, 
tem espaço para comemora-
ções e confraternizações e - 
olha que legal - aos sábados e 

domingos tem música italiana 
ao vivo!

Tem também boas alterna-
tivas para happy hour e almo-
ços de negócios, com opções 
de pratos executivos. 

Para beber, a carta de vi-
nho é caprichada. Mas, não 
deixe de conferir o suco de 
laranja fresquinho da casa.

Abre às segundas apenas 
para almoço, das 11h30 as 15h. 
Terças a quintas, das 11h30 
às 15h; e das 16h30 as 22h30. 
Sexta e Sábado, das 11h30 às 
23h30.Domingos e Feriados 
das  11h30 as 22h30. 

Fica na Rua Barão de Ja-
guara, 1012 - Cambuci . Tele-
fone:  3208-9199. Site: canti-
na1020.com.br

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!

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista 
Fones: 2276-7901 * 2275-8219

VÁLIDO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - IMAGEM ILUSTRATIVA 
- CONFIRA SABORES DISPONÍVEIS- CONFIRA SABORES DISPONÍVEIS

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista 

FESTAS EM DOMICÍLIO: 

CONTRATE NOSSOS SERVIÇOS

PROMOÇÃO
ESPETINHOS

R$ 6,00! SÓ
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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

•TRÂNSITO

Ciclofaixas são restauradas 
em várias vias da região

ODONTOLOGIA

O que é “carga imediata” 
de implantes dentários?

A expressão está se tor-
nando comum e gerando 
muitas expectativas e procu-
ra por pessoas que buscam 
recuperar a dentição perdida. 
Mas, como tudo que se po-
pulariza, é preciso ter muita 
cautela, especialmente quan-
do se trata de saúde. 

“A carga imediata vem 
sendo muito divulgada por 
consultórios, mas é preciso 
destacar que não se aplica 
a muitos casos”, explica Dr. 
Danilo Racy, especialista em 
implantodontia que tem con-
sultório na região. “Especial-
mente quando o paciente não 
está com a estrutura óssea 
adequada, a carga imediata 
não é indicada”, completa.

Ele explica que o termo 
“carga imediata” se refere 
à colocação do pino de im-
plante dentário e em cima 
dele já colocar, imediata-

mente, a coroa que substitue 
estetica e funcionalmente 
o dente, em uma mesma 
sessão, ainda que com um 
dente provisório, mas já com 
a estrutura do implante defi -
nitvamente instalada. 

“Se por acaso o paciente 
não tiver a estrutura óssea 
adequada, que sustente o 
pino e a coroa dentária, isso 
não será possível. Nesses ca-
sos, é preciso colocar uma pró-
tese provisória enquanto todo 
o processo passa por plane-
jamento e execução adequa-
das”, explica o especialista. 

“O implante é um pa-
rafuso de titanio que será 
instalado dentro de um osso, 
desde que ele esteja íntegro. 
Por isso, em algumas situa-
ções, o osso está enfraque-
cido ou foi absorvido e por 
isso será necessário fazer um 
exerto”, conta o cirurgião 

dentista.
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 ósse-
os”, explica. “A colocação 
dos implantes é através de 
pequenas cirurgias, sim-
ples, sem dor, de modo 
que ninguém deixará de 
realizar seus afazeres no 
dia seguinte à colocação, 
nem fi cará 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.

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

MANHÃ - TARDE - INTEGRAL

Desde 1955 Ensino de

Tradição e Qualidade
Matricule-se já!

2275-6531 Rua Pereira Estéfano, 54
(ao lado da estação Saúde do Metrô)

www.externatosantana.com.br

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Rua Pereira Estéfano, 54

VALORES PROMOCIONAIS
ATÉ O FINAL DE NOVEMBRO/2019

Aulas de Judô • Robótica pedagógica • Natação

Muitos fi caram indignados 
e outros tantos celebraram 
quando várias ciclovias de 
menor porte foram apagadas 
de vias da região como a Ave-
nida Bosque da Saúde, a Ala-
meda dos Guatás e a Avenida 
Engenheiro George Corbisier. 
Mas, como o jornal São Paulo 
Zonna Sul já havia antecipado, 
as vias exclusivas para bikes 
estavam apenas passando por 
processo de requalificação, 
para garantir mais segurança 
no viário e durabilidade, de 
acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Transportes.

Alguns motoristas pas-
saram a estacionar sobre a 
área onde fi cavam as ciclovias 
que, pela estrutura e porte, 
na verdade são denominadas 
ciclofaixas (diferentes das 
ciclofaixas de lazer, implan-
tadas apenas em domingos 
e feriados por sinalização 
móvel e com monitoramento 
por agentes de segurança). 
Na Avenida Bosque da Saúde, 
aliás, o problema continua.

No total, em toda a cidade, 
a Prefeitura está trabalhando 
em 25 ciclofaixas da cidade, 
que correspondem a melho-
rias em 76 vias, somando mais 

de 44 quilômetros de estrutu-
ras cicloviárias em obras.

Após a conclusão do reca-
peamento, cada via receberá 
nova sinalização cicloviária, 
com pintura em vermelho 
aplicada apenas na aproxi-
mação das travessias, propor-
cionando maior atenção dos 
ciclistas aos cruzamentos. 

Segundo a CET, serão ins-
talados tachões a cada metro, 
o que garante mais segu-
rança aos ciclistas. Há ainda 
previsão de obras de guias e 
sarjetas conforme constata-
da a necessidade. A CET está 
instalando faixas de vinil para 
comunicar a população sobre 
as obras de requalifi cação.

Na Vila Mariana, estão 
sendo requalifi cadas as Ciclo-
faixas Bosque da Saúde (na 
Avenida Bosque da Saúde),  e 
Ciclofaixa Saúde Aratãs (Ala-
meda dos Guatás e Avenida 
Aratãs, em Moema). No Ja-
baquara, os trabalhos estão 
na Ciclofaixa George Corbisier 
(Avenida Engenheiro George 
Corbisier) e Jupatis (Ruas Ju-
patis, Camilo Carrera, Belmiro 
Zanetti Esteves e Octávio Tei-
xeira Mendes Sobrinho). 

De acordo com a Compa-
nhia de Engenharia de Trá-
fego, a cidade de São Paulo 
possui 503,6 km de vias com 
tratamento cicloviário per-
manente, sendo 473,3 km de 
Ciclovias/Ciclofaixas e 30,3 
km de Ciclorrotas. Para usu-
fruir da integração modal, o 
ciclista conta com 7.110 vagas 
em 77 Bicicletários públicos e 
432 vagas em 27 locais com 
Paraciclos públicos, instalados 
nos Terminais de Ônibus, nas 
Estações de Trem, Metrô e 
Estacionamentos CET. 

A empresa ainda explica 
que a infraestrutura ciclo-
viária da cidade é formada 
por diferentes tipologias, e o 
nome dado para cada trecho 
inaugurado tem como critério 
a tipologia predominante. 
Desta forma, se na compo-
sição de uma infraestrutura 
cicloviária predomina a tipolo-
gia ciclofaixa, ela é denomina-
da com o nome de Ciclofaixa 
+ o nome da via. Exemplo: 
Ciclofaixa Direitos Humanos. 
O mesmo acontece quando 
a tipologia predominante é 
a ciclovia. Exemplo: Ciclovia 
Freguesia do Ó.
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Casas de repousoOdontologia

Ambiente aconchegante, 
cheio de amor e carinho

• Enfermagem 24h
• Médico especializado em geriatria
• Nutricionista

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

R.Vieira Portuense, 56
Jabaquara

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

Saúde e Estética

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

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

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

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

Ótica

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
Terapia Alternativa

INSCREVA-SE 
PARA PRÓXIMAS 

TURMAS

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS

Português / Inglês / Ensino
Fundamental e Médio.

Professora ... Rita ... com pós graduação.

Whatss .  11-97494-1962 / 11-97399-3578

AULAS PARTICULARES

APOSENTADOS  INSS

e-mail: zitaminieriadvogada@outlook.com
(11) 99980-5945 ou (11) 5539-1665

Rua Cunha, 111, cj 63 - Vila Mariana ( próximo ao metrô Santa Cruz)

Pedidos de aposentadorias;  Pensão por Morte – Auxílio Doença
Revisão de Cálculo Aposentadoria - Pensão Por Morte

Divórcio, Alimentos, Inventário - Reclamação Trabalhista
DRA. ZITA MINIERI

APRENDIZ CETESB - Inscrições abertas
ACESSE NOSSO SITE www.rasc.com.br

Edital
Assembleia de Constituição da

Associação de Ensino e Amparo ás
Crianças do Brasil

BETHUEL
 Ao dia 31 de Outubro de 2.019 , as 18:00 horas, no endereço

Rua Altino Alves de Abreu, 60 , sala 01 , bairro Parque Santo Antônio, 

Município de São Paulo , Estado de São Paulo , CEP 05822-000. 

Será realizada a assembleia de constituição da 

associação denominada de 

Associação de Ensino e Amparo às Crianças do Brasil , 

com seguinte pauta:

- modelo de estatuto;

- definir grupo gestor inicial;

- demais assuntos;

São Paulo (SP), 25 de Outubro de 2019

Comissão Organizadora

SIMPATIA
No lugar mais alto que sua
cabeça, acender 3 velas

brancas em um prato com
água e açúcar para os

3 anjos protetores. Fazer
um pedido e em 3 dias

alcançará a graça. Publicar
no 3º dia e observe o que

acontecerá no 4º dia. H.I.P.

SIMPATIA
No lugar mais alto que sua
cabeça, acender 3 velas

brancas em um prato com
água e açúcar para os

3 anjos protetores. Fazer
um pedido e em 3 dias

alcançará a graça. Publicar
no 3º dia e observe o que

acontecerá no 4º dia.  D.K.L.

SUPER PROMOÇÃOLENTES EM DOBRO!

BLACK FRIDAY
 

P R E P A R E - S E  P A R A  O  M Ê S  D E  N O V E M B R O !  

50%
OFF

ATÉ

@oticakaizen
kaizen@oticakaizen.com.br

APROVEITE AS PROMOÇÕES E VENHA FAZER SEUS ÓCULOS!

r

Ç

ATÉ 12X NO 
CARTÃO DE CRÉDITO 

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

SOBRADO 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

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
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$ 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
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

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$ 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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 560 MIL
3 dorm., 2 c/ armários embu-
tidos, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
c/ AE, lavand., wc p/ empreg., 
gar. p/ 2 carros, AU = 73m², 
cond. R$ 680,00, lazer com-

pleto - REF.: 17.664

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 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. 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 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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
A 450 mts. do Metrô A. do 

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

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

p/ 1 carro - REF.: 17.208

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 420 MIL

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

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

SOBRADO
V. MORAES
R$ 420 MIL

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

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

SOBRADO
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

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 450 MIL

Boa localização da Rua 
Maurício de Lacerda, terreno 

medindo 10 x 22 mts., 
totalizando 220m², ótimo 

para construtores ou outras 
finalidades, estuda propostas - 

REF.: 17.217

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Terreno medindo 6 x 15,50 

mts., c/ 2 dormitórios, suíte, 
wc social, living, cozinha, 

lavanderia, terraço c/ churrasq., 
amplo quital, garagem p/ 2 

carros - REF.: 17.106

SOBRADO
V. MORAES
R$ 480 MIL

Seminovo, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living, 

lavabo, coz. c/ AE, lavanderia, 
quintal c/ churrasq., gar. p/ 2 

carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 17.035 

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 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

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 com-

pleto - REF.: 16.863

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
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 + 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
SAÚDE

R$ 760 MIL
Ótimo acabto., Terreno 5 x 25 
mts., constr. aprox. 140 m², c/ 
3 dorm., suíte c/ ar cond., closet 
e sacada, living p/ 2 amb., copa, 
cozinha planejada, escritório c/ 
AE, sóton, quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.197

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 

160 m², amplíssimo quintal, c/ 
3 dorm., wc social, living p/ 2 
amb. c/ lareira, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 4 

carros - REF. 16.442

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

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

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

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, 
2 vagas. 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
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(11) 95056-5263 PARTICULAR

TERRENO 200 METROS 
METRÔ CONCEIÇÃO 

15 X 50

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

Dia 28 tem festa do padroeiro 
na Paróquia São Judas Tadeu

A festa do Padroeiro na 
Paróquia de São Judas Tadeu 
acontece em 28 de Outubro 
e seguramente pode fi gurar 
entre os eventos católicos 
de maior força em todo o 
país. No dia 28 de cada mês, 
o movimento na paróquia 
existente no limite entre os 
distritos Saúde e Jabaquara 
já é intenso, mas em outubro 
a região fi ca lotada, há inter-
dições no trânsito da Avenida 
Jabaquara e o metrô registra 
movimento recorde. 

Não é à toa que a devoção 
ao santo é considerada até 
mesmo um dos fatores de 
atração de moradores para 
essa região, na década de 
1940, quando a paróquia foi 
fundada. Aliás, em janeiro 
próximo, começam as cele-
brações de seus 80 anos!

28 Maior
Dessa vez, a festa em hon-

ra a São Judas Tadeu, após-
tolo e mártir vai acontecer 
em uma segunda-feira. En-
tão, a expectativa é de que 
a movimentação se estenda 
por todo o fim de semana, 
também. 

No dia 28, a festa terá pro-
gramação intensa de missas 
e atendimentos aos devotos. 
E uma das novidades será a 
apresentação musical do Mi-
nistério Adoração e Vida no 
encerramento. 

Confi ra o horário das con-

•BELEZA

A beleza de pesso-
as de origem ou des-
cendência oriental é 
única. Tem força e ao 
mesmo tempo sutile-
za. Os olhos marcan-
tes, cílios alongados 
mas com formato 
mais reto, cabelos es-
curos e fi os grossos... 
Como fazer para des-
tacar essas qualidades 
e garantir suavidade, 
paralelamente?

Rosemary Teruo 
Inoki, uma das hair 
stylists que comandam 
o salão Cut And Color, na Praça 
da Árvore, conta que não é só 
por experiência própria que 
sabe lidar com maquiagens, 
cortes e penteados para pes-
soas de origem oriental. 

“Minha formação pela es-
cola Soho trouxe aprimora-
mento de técnicas muito utili-
zadas pelas japonesas e outras 
mulheres de origem asiática”, 
diz ela. Das cores fantasia nos 

Com formação Soho, Rose 
Inoki atua há mais de dez 
anos como hair stylist e 
hoje tem salão próprio  

Beleza oriental demanda técnica
para destacar traços marcantes

cabelos aos cortes e pentea-
dos que destacam o brilho, da 
maquiagem ideal para os olhos 
puxadinhos ao tom e textura 
de pele, há várias característi-
cas das orientais que requerem 
tratamento específi co. 

Carinhosamente conhe-

cida como “japodeusa” 
pela clientela que sempre 
se surpreende com os 
bons resultados de seu 
trabalho, Rose também é 
bastante procurada para 
cortes masculinos em ho-
mens de origem oriental. 
“É realmente preciso pres-
tar muita atenção ao tipo 
de cabelo para conseguir 
os resultados que o cliente 
espera”, diz Rose.

Interessante também é 
perceber a diversidade na 
faixa etária das orientais 
que a procuram. “Atendo 

meninos em busca de cortes 
com desenhos geométricos, 
meninas em busca de cores 
ousadas e fortes no cabelo 
ou senhoras que querem um 
visual marcante porém mais 
tradicional, tipicamente japo-
nês”, completa Rose. 

 Serviço:
A Cut&Color fica na Rua 

Caramuru, 431 - Saúde, bem 
pertinho da estação Praça da 
Árvore do Metrô. Telefone: 
2640-3660. Funciona de terça 
a sábado, das 9h às 19h. Veja 
no facebook.com/cutscolor ou 
instagram @cutscolorh fotos 
de visuais produzidos pelas 
profi ssionais.

fi ssões, missas, bençãos, pro-
cissão e funcionamento da 
paróquia: 

MISSAS
- Dentro da igreja nova: 

05h, 06h, 07h, 08h, 09h, 11h, 
14h e 16h.

- Missas campais (na aveni-
da): 10h, 12h*, 13h, 15h, 17h* e 
19h30 (após a Procissão).

- Missa campal Solene às 
12h* – Presidida por Pe. Eli 
Lobato dos Santos, Pároco e 
Reitor do Santuário São Judas 
Tadeu (Reinauguração da Ca-
pela do Santíssimo, na igreja 
nova, após a missa das 12h).

- Missa campal Solene às 
17h* – Presidida por Dom 
Odilo Pedro Scherer (Cardeal 
Arcebispo da Arquidiocese de 
São Paulo).

- Procissão com a imagem 
de São Judas Tadeu: Logo 
após a missa das 17h, percor-
rendo as ruas próximas.

- Encerramento: Apresen-
tação musical do Ministério 
Adoração e Vida.

- Missa irradiada: às 17h 
pela Rádio 9 de Julho AM 
1600Khz.

ATENDIMENTOS
- Confissões: Das 05h às 

19h no Salão Dehon. Entrada 
pelo corredor 149 (Al. dos 
Guaiós, rua atrás das igrejas).

-  Bênçãos: Das 05h às 
21h30 na Sala São Judas.

- Secretaria Paroquial, Ve-
lário e Loja de artigos religio-
sos: Abertas das 05h às 22h.

No sábado e domingo, a 
paróquia costuma ter missas  
- Sábado: às 7h, 9h, 12h, 15h e 
19h30; - Domingo: 7h, 8h30, 
10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 
19h30.

A CET ainda não divulgou 
a programação de interdições 
na área, mas o ideal é evitar 
circular por lá de carro. 

Quem for ao santuário 
deve dar preferência ao me-
trô: a Paróquia fi ca na Avenida 
Jabaquara, 2682 - ao lado da 
estação São Judas do metrô. 

Telefone: 3504 - 5700


