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Governador de Rotary 
visita entidade que atende 
adultos com defi ciência

Delivery de comida japonesa, 
com sushis e sashimis, é boa 
pedida nos dias mais quentes
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Obras atrasam em viaduto no Jabaquara
Viadutos antigos e mal 

conservados têm provo-
cado transtornos ao trân-
sito na capital, sem falar 
no risco de acidentes. No 
Jabaquara, um viaduto 
construído pelo metrô no 
final da década de 1960 
está sendo recuperado 
desde o início de feverei-
ro desse ano, com total 
reforço de sua estrutura e 
recuperação da concreta-
gem, área para passagem 
de pedestres etc. A estima-
tiva era de que a obra se 
estenderia por sete meses, 
mas nove já se passaram 
e as interdições no trânsi-
to continuam. O viaduto 
Dante Delmanto fica en-
tre as estações São Judas 
e Conceição do metrô e 
tem mão dupla de direção, 
além de área para passa-
gem de pedestres com 
proteção por muretas late-
rais e passa sobre via estru-
tural da cidade.   P����� 8

O que será 
feito em 
seu bairro 
em 2020?

Vereadores e popula-
ção estão discutindo o 
orçamento para a cidade 
em 2020. Quais as priori-
dades em seu bairro? Será 
que a lei prevê as melho-
rias que considera mais 
imporantes? P����� 5

A Cora é um

novo conceito
de residencial para idosos.

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

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

• 6 refeições diárias • Assistência 24h

AGENDE UMA VISITA

11 2500.0800
CORARESIDENCIAL.COM.BR
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Crime ambiental dá multa de R$ 15 mil

Iniciativas em resíduos sólidos podem ter incentivo de R$ 25 mil

É uma tarefa complexa con-
tabilizar todos os prejuízos 
que a destinação inadequada 
de resíduos provoca na socie-
dade. Seria preciso somar os 
gastos com limpeza pública, 
perda de material reciclável 
rico para produção de novos 
itens, gastos de combustível, 
poluição de água, ar e solo, 
desperdício de alimentos e 
outros bens, sem falar na saú-
de pública.

Uma estimativa da Asso-
ciação Internacional de Re-
síduos Sólidos aponta que o 
tratamento de doenças pro-
vocadas pela exposição ao lixo 
descartado inadequadamente 
custa aos cofres públicos do 
país quase de US$ 400 milhões 
ao ano.

A cadeia de produção e des-
carte de itens que fazem parte 
do nosso cotidiano é bastante 
complexa - sejam eles de longa 
duração como eletrodomésti-
cos, móveis, carros e pneus, 
ou de itens descartáveis como 
plásticos, embalagens e papéis 
diversos, além de sobras de 
comida, rejeitos em geral ou 
resíduos da saúde e animais 
mortos...

“Uma coisa aprendemos 
recentemente, entretanto. A 
pessoa que cuida bem dos re-
síduos gerados dentro de casa 
também tende a contribuir 
mais socialmente, descartando 
lixo corretamente e mantendo 
a cidade toda limpa”, explica 
o secretário municipal das 
Subprefeituras, Alexandre 
Modonezi. 

Em síntese, o que o secretá-
rio aponta é que a pessoa que 
sabe separar os recicláveis dos 
não recicláveis dentro de casa 
é a mesma pessoa que jamais 
vai jogar um papel de bala ou 

qualquer outro lixo nas ruas 
da cidade. “O cidadão que 
recicla não é somente alguém 
preocupado com a preser-
vação ambiental de forma 
genérica, ampla. É alguém que 
gosta de ver a cidade limpa, 
que não vê sentido em ter uma 
cidade suja”, complementa. 

O secretário tem razão. A� -
nal, participar da coleta seleti-
va na cidade é uma atividade 
bastante simples - São Paulo 
conta com ecopontos, postos 
de entrega voluntária (PEVs) 
espalhados por diferentes pon-
tos da cidade, tem coleta sele-
tiva em todos os distritos, com 
caminhões passando à sua 
porta, sem falar nas estações 
de reciclagem de instituições 
privadas, como supermerca-
dos e drogarias. 

“A coleta seletiva ainda 
não está em todas as ruas da 
cidade, mas já atinge os 96 
distritos. Ainda assim, muitos 
paulistanos não separam o 
lixo”, lamenta o secretário. 

A coleta domiciliar seletiva 
cobre cerca de 75% das vias, 
contando com trabalho de cin-
co  mil funcionários e 386 veí-
culos. Só no primeiro semestre 
de 2019 foram recolhidas 39.3 
mil toneladas de materiais re-
cicláveis, o que representa um 
aumento de 2,5% em relação 
ao mesmo período de 2018, 
quando foram coletadas 38.4 
mil toneladas.

Para encaminhar o material 
reciclável a centrais de tria-
gem e cooperativas que vão 
transformá-lo em nova ma-
téria prima para produção de 
itens diversos que voltarão ao 
mercado, basta separar plás-
tico, papel e metal e colocar 
todos eles em sacos plásticos. 
Depois, esse material será  

separado por equipamentos 
ou manualmente, por coope-
rados, gerando inclusive ren-
da que sustenta milhares de 
famílias. 

O “lixo comum", ou seja, 
papeis sujos, restos de comida, 
embalagens nãor recicláveis e 
sujeira em geral deve ser colo-
cado em outro saco e colocado 
à disposição dos coletores na 
data correta. Nas zonas Sul e 
Leste da cidade, esses serviços 
são prestados pela concessio-
nária Ecourbis Ambiental. 

Para saber exatamente a 
data da coleta seletiva e da 
coleta comum na cidade, basta 
acessar https://www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html.

Crime ambiental
A cidade e o país ainda 

precisam resolver várias ques-
tões importantes no que se 
refere ao descarte de bens de 
consumo. 

O secretário das subpre-
feituras aponta, por exemplo, 
a destinação de carcaças de 
carro. “Diferente de outros 
países, aqui a indústria auto-
motiva ainda não tem que se 
responsabilizar pela destina-
ção de carros após sua vida 
útil”, comenta Modonezi. “Por 
isso que é tão comum ver em 
� lmes aqueles estabelecimen-
tos do tipo ferro velho, com 
carcaças sendo prensadas e o 
material destinado correta-
mente”, conta o subprefeito.

A cidade de São Paulo ainda 
sofre com o abandono de car-
caças em vias públicas, obri-
gando a Prefeitura a fazer essa 
coleta e posteriormente leiloar 
os veículos, que em geral não 
têm mais recuperação. E todos 
os paulistanos pagam a conta.

Vale lembrar, entretanto, 

Com o objetivo de contri-
buir para o desenvolvimento 
sustentável da capital paulis-
ta, está em andamento o “De-
sa� o Green Sampa”. Trata-se 
uma iniciativa da Prefeitura de 
São Paulo, por meio da ADE 
SAMPA - entidade vincula-
da à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, em parceria com 
o Governo do Estado de São 
Paulo, Fundação Paulistana de 
Educação, Tecnologia e Cultu-
ra e Grant � ornton Brasil.

O Desa� o vai resultar na ace-
leração de doze iniciativas de 
Tecnologias Verdes divididas 
nos campos de atuação: Água, 
Clean Web, Energia Limpa e 
Gestão de Resíduos Sólidos.

Ao � nal da aceleração, R$ 
100.000 serão destinados para 
aplicação dos primeiros co-
locados de cada eixo na solu-

ção proposta, destinando R$ 
25.000,00 para cada iniciativa.

As inscrições podem ser 
feitas através do link até 21 de 
novembro de 2019: bit.ly/desa-
� ogreensampa

Para conhecer detalhes do 
desa� o e regras para concor-
rer ao incentivo, acesse o edital 
disponível no link: http://bit.ly/
desa� ogreenedital

Eixos
O desa� o Green Sampa bus-

ca soluções criativas em quatro 
eixos, como segue:

ÁGUA: formas inovadoras 
de captação, tratamento e reu-
so/consumo de água e como 
viabilizar técnica e ecologica-
mente a utilização de novas 
tecnologias para o tratamento 
de água para consumo.

CLEANWEB: soluções digi-
tais para o monitoramento e/ou 
gestão de uso de água e energia.

ENERGIA LIMPA: geração 
distribuída de energias limpas 
de baixo custo em contextos 
locais, para uso residencial e 
comercial.

GESTÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS: economia de recur-
sos em processos produtivos e/
ou contextos domésticos e rea-
proveitamento de resíduos sóli-
dos em cadeias produtivas com 
fomento à economia circular.

Debate
No � nal de outubro, acon-

teceu o primeiro meetup do 
Green Sampa, demonstrando 
que o programa não só incen-
tiva o desenvolvimento econô-
mico sustentável do município 
por meio do fomento a negó-
cios sustentáveis, mas também 
apresentando tecnologias ver-
des e buscando quali� cação 
pro� ssional. O encontro foi 

promovido para discutir sobre 
o mercado e as ações que po-
dem ser desenvolvidas nesta 
área.

 “Nosso objetivo é conectar 
os interessados em desenvolver 
tecnologias limpas com as pes-
soas que já atuam neste ramo. 
Queremos transformar São 
Paulo no maior e mais impor-
tante hub de negócios ambien-
tais e cleantechs na América 
do Sul, acolhendo empresas e 
investidores do mundo todo”, 
destaca a secretária de Desen-
volvimento Econômico e Tra-
balho, Aline Cardoso.

 Os meetups promovidos 
pelo Green Sampa possibilitam 
a integração dos participantes 
do setor com trocas sobre ino-
vação e geração de oportuni-
dades de atuação em rede. Os 
encontros de conexão serão 
realizados entre startups, pos-

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.

síveis empresas investidoras, 
poder público e interessados 
no universo cleantech.

O programa foi lançado em 
setembro deste ano, durante a 
II Conferência Internacional 
Cidades Sustentáveis, promo-
vida pelo Banco Mundial, que 
contou também com um semi-
nário sobre Oportunidades de 
Negócios Ambientais na Cida-
de de São Paulo com especia-

listas em saneamento, energias 
renováveis, resíduos sólidos e 
� nanciamento.

O Green Sampa atuará em 
quatro frentes: mapeamento 
de atores locais; acompanha-
mento e desenvolvimento de 
startups verdes com desa� os de 
problemáticas da cidade; mee-
tups para integração do setor e; 
quali� cação no eixo da susten-
tabilidade.

que o abandono de veículos 
em vias públicas é um crime 
ambiental, bem como jogar 
entulho incorretamente nas 
vias públicas. “Sofremos até 
mesmo com caminhões que 
vêm de municípios vizinhos 
para despejar o entulho aqui 
em São Paulo”, relata o secre-
tário das Subprefeituras.

Ele explica que o cidadão 
� agrando abandonando restos 
de construção civil, móveis e 
colchões velhos ou proprie-
tários de carros abandonados 
podem pagar multa por crime 
ambiental, que pode atingir 
valor acima de R$ 15 mil reais. 

Levantamento feito recen-
temente pela Amlurb (Auto-
ridade Municipal de Limpeza 
Urbana) aponta que na cidade 

há 2.823 pontos viciados de 
descarte irregular de entulho 
e outros itens de grande por-
te, os chamados “bagulhos” 
(sofás, colchões, pneus, latões, 
aparelhos eletrodomésticos 
quebrados como lavadoras...) 
em vias públicas, praças e 
canteiros, calçadas, junto a 
córregos e rios etc.

Consciência
A reciclagem tem impor-

tância fundamental em termos 
ambientais, por evitar que 
aterros tenham sua capaci-
dade esgotada muito cedo e  
por evitar que novos recursos 
naturais sejam usados na pro-
dução de itens de consumo. 

Socialmente, também, a 
indústria recicladora é forte e 

representa a criação de milha-
res de postos de trabalho - o 
que pode � car ainda mais forte 
futuramente, com a exigência 
para que empresas se respon-
sabilizem pelos itens que co-
loca no mercado. “A Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
lei aprovada em 2010, já prevê 
muitas dessas mudanças, mas 
na prática ainda não houve re-
gulamentação na maioria dos 
setores industriais”, aponta o 
secretário das Subprefeituras, 
Alexandre Modonezi.

Quando se trata de recicla-
gem, entretanto, ele acredita 
que outro grande benefício, 
para além dos ganhos ambien-
tais e sociais proporcionados, 
está na educação do cidadão. 

“Ao fazer a separação do 
lixo em casa, o munícipe 
aprende muito sobre consumo, 
duração dos produtos, limpeza 
pública e custos sociais, am-
bientais e � nanceiros, mesmo, 
da destinação correta daquilo 
que muitos chamam de ‘lixo’ e 
que pode conter um valor alto, 
na realidade”, conclui. 

QUEM CUIDA MELHOR DOS RESÍDUOS 
DENTRO DE CASA, FAZENDO 
SEPARAÇÃO DE RECICLÁVEIS, CUIDA 
MELHOR TAMBÉM DA CIDADE

SECRETÁRIO DAS SUBPREFEITURAS 
APONTA IMPORTÂNCIA EDUCATIVA DA 
COLETA SELETIVA E RECICLAGEM
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•EDUCAÇÃO

Aulão grátis ajudou alunos 
com dicas para prestar Enem 

Corredores movimenta-
dos, jovens na fi la da pipoca, 
auditório cheio, todos com 
olhos voltados para a frente 
da sala de cinema. Mas, no 
último sábado, 26, o destaque 
não estava na telona e sim 
fora dela, nas salas Playarte 
do Plaza Sul Shopping. Deze-
nas de estudantes ocuparam 
as poltronas para ouvir as 
dicas, orientações e ensina-
mentos de professores. Era a 
“Sessão ENEM: em cartaz, as 
melhores dicas!”, idealizado 
pelo Colégio Renovação e 
pelo Plaza Sul Shopping.

Foi o quarto ano  consecu-
tivo do evento que também 
tem parceria com a PlayArte e 
apoio do Anglo Vestibulares e 
da Achieve Languages.

A ideia é garantir um re-
forço na reta fi nal de preparo 
dos estudantes, com um ar 
divertido e movimentado. 
Como em anos anteriores, 
a  “Sessão ENEM 2019” foi 
gratuita e aberta para todos 
os interessados, sejam alunos 
ou não alunos do Colégio Re-
novação.

O Enem esse ano acontece 
nos dois próximos domingos - 
3 e 10 de novembro. “A ideia 
da “Sessão ENEM” é de levar 
informação e sanar dúvidas 
dos participantes, mas tam-
bém 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. 
Afi nal, estar emocionalmente 
bem é muito importante para 
garantir um desempenho sa-

•COMUNIDADE

Foram dez atividades na 
agenda, totalizando mais 
de seis horas conhecendo a 
região da Saúde - encontros 
com empresários, lideranças 
comunitárias, trabalhos assis-
tenciais e sociais desenvolvi-
dos por ali. O Governador de 
Rotary Distrito 4420 - gestão 
2019-20, Adriano Valente, 
esteve em visita ao Rotary 
Saúde e clubes satélites na 
terça-feira, 29. 

No período da noite, Adria-
no teve reunião com presiden-
tes dos clubes, assembleia 
com membros e participou 
de cerimônia em jantar que 
não só fi nalizou a visita, como 
representou momento de 
confraternização e troca de 
informações. 

O governador é Médico 
formado pela Unicamp, espe-
cialista em medicina nuclear. 
Tem seu histórico rotário 
ligado ao município vizinho de 
Santo André, onde já atua há 
20 anos. Ele pode conhecer de 
perto também trabalhos as-
sistenciais importantes e que 
contam com o apoio rotário 
na região.

Ele visitou a APADE - As-
sociação de Pais e Amigos da 
Pessoa com Defi ciência. A en-
tidade, que está prestes a com-
pletar 30 anos de existência e 
tem sede própria no Ipiranga.

A entidade foi criada para 
atender fi lhos de funcionários 
da antiga Eletropaulo, mas 
com o tempo as portas se 
abriram à sociedade. Oferece 
atendimento clínico terapêu-
tico, programas de apoio a 
inclusão social e treinamento 

Governador visitou sede da Apade, entidade essa semana

Governador de Rotary visita região
e conhece trabalho assistencial

profi ssionalizante. 
A entidade depende de 

apoio de doações feitas por 
empresários e sociedade. 
Promove eventos para arre-
cadação de fundos para dar 
continuidade a esse trabalho. 

Atualmente, a maioria dos 
atendidos na instituição é 
formada por adultos com de-
fi ciências intelectuais e outras 
condições como a Síndrome 
de Down. A maior expectativa 
de vida desse público tem ge-
rado novas carências no traba-
lho assistencial. “Pessoas com 
defi ciência têm mais acesso a 
saúde e à participação social, 
lazer, interação. Tudo isso 
é qualidade de vida e leva à 

maior longevidade”, avalia 
Marcia Regina Albuquerque, 
coordenadora técnica da Apa-
de que ajudou a conduzir a 
visita do rotariano. 

Adriano Valente conheceu 
a cozinha que oferece cursos 
e produção, a área de con-
fecyção de tocas para crianças 
com câncer, totalmente to-
cada por voluntárias, e o au-
ditório onde são promovidas 
ofi cinas em grupo e palestras 
para os pais e comunidade. 

Para quem quiser conhecer 
e contribuir com o trabalho 
da Apade, a entidade fi ca na 
Rua Moreira e Costa, 473 - 
Ipiranga. Telefone: 2591.1007. 
Site:apade.org.br

tisfatório”, avalia Sueli Conte, 
diretora-geral, psicopedagoga 
e mantenedora do Colégio 
Renovação.

Os professores fizeram 
rodízio entre as salas, abor-
dando os temas Ecologia, Atu-
alidades, Matemática, Língua 
Portuguesa e Redação.

O Colégio
Há 35 anos no segmento 

de educação, o COLÉGIO RE-
NOVAÇÃO - tradicional insti-
tuição de ensino - atua desde 
a Educação Infantil ao Ensino 

Médio. Atualmente, o colégio 
conta com quatro unidades 
em São Paulo (capital) e uma 
em Indaiatuba (fundada em 
2002), no interior do estado, e 
trabalha com material e apoio 
pedagógico do SISTEMA AN-
GLO DE ENSINO. 

Localizado no bairro do 
Jardim da Saúde, em São Pau-
lo, o Colégio Renovação tem 
curso de Ensino Médio com 
valores a partir de R$ 837,58 
(turma vespertina).

Informações: 5073.1455. Entidade atende sobretudo adutos com defi ciência



O1 DE NOVEMBRO DE 2019PÁG. 04

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

•GASTRONOMIA

Sushis, sashimis, temakis e delícias 
chinesas podem vir por delivery

Peixe fresquinho e leve, 
além de outras delícias orien-
tais, são uma ótima pedida em 
qualquer clima e a qualquer 
hora. Mas, não há dúvidas de 
que, com as temperaturas al-
tas, dá ainda mais vontade de 
matar a fome com porções de 
sushi, sashimi, temakis e todo o 
cardápio japonês. 

Uma maneira prática, rápida, 
saudável e econômica de matar 
essa vontade é fazer o pedido 
em casa ou no escritório. Na re-
gião, o restaurante Sabor Orien-
tal se especializou no serviço 
de entregas e já conta com três 
unidades na zona sul paulistana.

O cardápio reune não só 
uma diversidade de pratos ins-
pirados nas culinárias japonesa 
e chinesa, mas também com 
opções brasileiras para garantir 
praticidade no dia a dia.

Esse ano, a Sabor Oriental 
inaugurou também unidade  no 
Jardim Aeroporto, especializada 
em temakis, aquele cone sabo-
roso e super saudável com alga, 
arroz e peixe; além de outros 
pratos japoneses. 

Para celebrar a inauguração, 
a casa está com uma promoção: 
dois temakis bem caprichados, 
daqueles que matam qualquer 
fome, por apenas R$ 28,90. 
Tem temaki de salmão, atum, 
camarão, shimeji, califórnia 
(com kani, pepino e manga), 
hot temaki e até pedidas bem 
originais e crocantes como o 
Temaki Doritos...

A nova unidade também 
conta com várias porções da 
culinária japonesa, para alegria 
de fãs desses pratos. Tem sashi-
mi, carpaccio de salmão, ceviche 
e sushis como uramaki, niguiri, 
jow, hossomaki e hot roll. Por 
falar em hot roll, que é aquele 
sushi quente, frito com massa 
em volta da alga, tem promo-

ção também: dez unidades por 
apenas R$ 20,90. O cardápio 
completo ainda tem combina-
dos diversos. 

Comida
chinesa

A rede Sabor Oriental tam-
bém ganhou fama com pratos 
de inspiração chinesa, servidos 
naqueles práticos boxes que 
garantem a comida quentinha. 

Na unidade da Rua Caramu-
ru, são mais de 60 combinações 
para serem entregues em bo-
xes. A comida chinesa inspira e 
é o carro chefe da casa, mas há 
várias adaptações para atender 
o paladar tipicamente brasileiro. 

Para essa Semana Santa, 
destaque para dois pratos que 
já fazem sucesso em qualquer 
época do ano: Grelhados de 
Salmão e Parmegiana ao Molho 
de Camarão.

Os boxes tradicionais são 
divididos pela metade: ar-
roz chop suey - que é aque-
le bem soltinho e mesclado 
com presunto, cenoura, ovos 
mexidos e cebolinha verde - 
acompanhado de alguma carne. 
Pode ser carne vermelha com 
legumes, com batatas, com 
brócolis, com moyashi... Tem 
também lombo empanado, 
frango acridoce, frango xa-

drez, frango com gengibre...
Os preços são pra lá de ca-

maradas: R$ 17,90 0 box pe-
queno, R$ 30,90 o grande e R$ 
38,90 o extra grande. O box 
pode ser também de outro que-
ridinho da clientela: o Yakissoba. 

Há também alguns “com-
bos” que valem a pena: O Com-
binado Pequeno vem com um 
box pequeno, refrigerante lata 
e o saboroso rolinho primavera-
grande , por apenas R$ 25,90. Já 
o Grande, claro, vem com o Box 
Grande, refrigerante tamanho 
600ml e rolinho doce grande e 
sai por R$ 36,90. 

Peça o cardápio para confe-
rir todas as possibilidades.  O Sa-
bor Oriental abre todos os dias.  
A nova temakeria e loja espe-
cializada em culinária japonesa 
fi ca na Rua Tapes, 576 - Jardim 
Aeroporto. Tel.: 5031-6441. 

A unidade especilizada em 
comida chinesa e pratos exe-
cutivos diários fi ca na Rua Cara-
muru, 890 - próximo à estação 
Praça da Árvore do metrô. Tele-
fones: 5589-4638; ou 5061-8165.  
Confi ra os cardápios em www.
facebook.com/sabororientalo-
ficial/. O cardápio da culinária 
chinesa e pratos executivos está 
em http://www.sabororiental.
com.br/visualizar-cardapio/
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•URBANISMO

Quais serão os investimentos 
na região em 2020?

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

A maioria da população 
não sabe e muitos dos que sa-
bem não acompanham. Está 
sendo debatido agora o orça-
mento público para a cidade 
em 2020. Ou seja, vereadores 
estão votando a lei que defi ne 
quais as prioridades de inves-
timento na cidade, incluindo 
as ações em cada uma das 
subprefeituras da cidade. 

Já há uma previsão, que é 
a Proposta de Lei Orçamentá-
ria Anual, que é o projeto de 
Lei 647 de 2019. Mas, haverá 
audiências públicas em que a 
população pode opinar sobre 
o que está descrito nesse 
projeto de lei e entender os 
investimentos em seu bairro.

Jabaquara
Para o Jabaquara, está 

previsto investimento de R$ 
31,1 milhões. Desse total, des-
taque para a manutenção de 
sistemas de drenagem, que 
evitam enchentes, e consumi-
rá R$ 4 milhões do total.

O orçamento para requa-
lifi cação e promoção da ocu-
pação dos espaços públicos 
também registrou aumento 
significativo. Serão destina-
dos R$ 8,6 milhões em 2020, 
frente a R$ 4,4 milhões neste 
ano. A Subprefeitura Jabaqua-
ra terá ainda R$ 2,1 milhões 
para investir na Operação 
Tapa-Buraco.

Vila Mariana
A Subprefeitura Vila Maria-

na deve receber um montante 
de R$ 46,8 milhões no ano 
que vem. O valor, 23% maior 
que o orçado em 2019, será 
destinado aos distritos aten-
didos pela subprefeitura, que 

são os de Moema, Saúde e 
Vila Mariana.

A verba para promoção 
da sustentabilidade ambien-
tal e manutenção de áreas 
verdes e vegetação arbórea 
teve aumento de 209%. Em 
2019, foram aplicados R$ 4,2 
milhões, enquanto a previsão 
para 2020 é de R$ 13 milhões.

A subprefeitura também 
deverá receber mais de R$ 10 
milhões para requalifi cação e 
promoção da ocupação de es-
paços públicos, além de quase 
R$ 4 milhões para operação 
tapa-buraco. 

Audiências
Para discutir em detalhes 

o orçamento de cada sub-
prefeitura, estão previstas 
audiências públicas em toda 
a cidade. 

Mas o calendário e os en-
dereços não são nada convi-
dativos para moradores do 
Jabaquara e Vila Mariana, 

No dia 23 de novembro, 
sábado, acontece a audiência 
pública para discutir conjun-
tamente o orçamento pre-
visto para as subprefeituras 
Vila Mariana, Ipiranga e Sé. O 
encontro será no CEU Parque 

Bristol (Rua Professor Artur 
Primavesi, s/n – Parque Bris-
tol), das 10h às 13h.

Para o Jabaquara, a au-
diência pública acontece no 
sábado seguinte, dia 30, tam-
bém das 10h00 às 13h00, no 
CEU ALVARENGA, que fi ca na 
Estrada do Alvarenga, 3752 – 
Balneário São Francisco

Lá, serão discutidas as pro-
postas orçamentárias para 
as Subprefeituras de Cidade 
Ademar, Santo Amaro e Ja-
baquara.

A Proposta de Lei Orçamen-
tária 2020, que estima as recei-
tas e fi xa as despesas da capital 
paulista para o próximo ano, 
chegou à Câmara Municipal de 
São Paulo no fi m de setembro. 
O projeto enviado ao Legislati-
vo pela Prefeitura de São Paulo 
prevê um orçamento de R$ 
68,9 bilhões para 2020, o que 
representa aumento de 13,8% 
sobre o deste ano. 

Para acompanhar a tra-
mitação do projeto e enviar 
sugestões, é possível também 
hotsite do Orçamento 2020: 
http://www.saopaulo.sp.leg.
br/orcamento2020/de-sua-
-sugestao/

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

Subprefeituras Vila Mariana, Jabaquara e Ipiranga são 
campeãs em multas a antenas irregulares na cidade

Desde 2017, as subprefei-
turas Ipiranga, Jabaquara, Vila 
Mariana estão entre as que 
mais aplicam multas às em-
presas donas de empresas de 
antenas irregulares. Junto às 
subprefeituras Lapa, Mooca, 
Freguesia do Ó e Brasilândia 
aplicaram R$ 42 milhões em 
multas. A informação foi dada 
pelos subprefeitos dessas 
localidades nesta terça-feira 
(29/10), em reunião da CPI 
(Comissão Parlamentar de 
Inquérito) das Antenas na Câ-
mara Municipal de São Paulo.

Desde março deste ano, a 
CPI das Antenas tem apurado 
possíveis irregularidades nos 
equipamentos usados na cida-
de por empresas de telecomu-
nicações. Os parlamentares 
também reavaliam a legisla-
ção que regula os critérios 
de instalação das antenas e 
das chamadas estações de 
rádio base, equipamentos que 

ligam antenas e operadoras.
Na reunião desta terça-fei-

ra, os vereadores membros da 
CPI ouviram os subprefeitos 
da Freguesia do Ó Brasilândia, 
Ipiranga, Jabaquara, Lapa, 
Mooca e Vila Mariana, acom-
panhados dos responsáveis 
pela CPDU (Coordenação de 
Projeto de Desenvolvimento 
Urbano) e supervisores de fi s-
calização das administrações 
regionais. Entre as informa-
ções apresentadas, estão o 
número de agentes vistores, 
a quantidade de antenas e o 
total de multas aplicadas em 
cada região.

Do total de multas aplica-
das, cerca de R$ 22 milhões 
foram aplicados pela Subpre-
feitura Ipiranga. “Entre as seis 
subprefeituras de hoje e as 
quatro subprefeituras ouvidas 
anteriormente, são R$ 100 
milhões de multas aplicadas 
às operadoras telefônicas em 

três meses, o que mostra o 
resultado dessa CPI”, afi rmou 
o vereador Camilo Cristófaro 
(PSB). “E, se eles não regula-
rizarem suas antenas, vamos 
chegar a R$ 500 milhões, em 
recursos carimbados para 
saúde e educação”, disse 
Cristófaro, que é sub-relator 
da comissão.

Na avaliação do presidente 
da comissão, vereador Clau-
dinho de Souza (PSDB), a 
participação dos represen-
tantes das subprefeituras foi 
importante para a elaboração 
do relatório final da CPI. “A 
presença dos responsáveis 
pela fiscalização traz boas 
contribuições. Tenho pedido 
às subprefeituras, inclusive, 
sugestões, pois eles atuam de 
fato na rua e têm experiência 
acumulada para ajudar a CPI”, 
afi rmou Souza.

Os vereadores também 
aprovaram requerimento do 

vereador Camilo Cristófaro, 
com a intimação de represen-
tantes da ANATEL (Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções) e convite para o secre-
tário municipal de Licencia-
mento, Cesar Angel Boff a de 
Azevedo, a prestar esclareci-
mentos.

HIstórico
Desde março deste ano, 

a CPI das Antenas apura pos-
síveis irregularidades de em-
presas de telecomunicações 
na cidade. Os parlamentares 
também reavaliam a legisla-
ção que regula a atividade, 
bem como os critérios de 
instalação das antenas e das 
chamadas estações de rádio 
base, equipamentos usados 
para conectar as antenas às 
operadoras de telecomuni-
cações.

Representantes das ope-
radoras e também das em-
presas que mantêm antenas 

também têm comparecido à 
CPI, mas em geral apontam 
estar em processo de regula-
rização e negam ter multas.

O sub-relator da CPI, vere-
ador Camilo Cristófaro (PSB), 
vem questionando a atuação 
das subprefeituras, responsá-

veis pela fi scalização e autua-
ção das antenas irregulares. 
“Temos de saber por que as 
autuações não estão sendo 
feitas, se os servidores res-
ponsáveis estão prevarican-
do”, destacou Cristófaro em 
setembro. 

Verba para tapa buraco é destaque na Vila Mariana e no Jabaquara
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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

Audição

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

odontologia

Qual a durabilidade de 
um implante dentário?

Cuidar da dentição natural 
deve ser uma obsessão natu-
ral de todos. Manter limpos, 
usando fio dental e garantin-
do três escovações diárias, 
visitar regularmente o den-
tista e cuidar da alimentação 
são atitudes fundamentais.

Mas, quando por algum 
motivo, perder algum ou 
vários dentes naturais, cer-
tamente os implantes den-
tários são o que existe de 
melhor na atualidade, repre-
sentam avanço da ciência e 
tecnologia em Odontologia. 

“É importante lembrar, 
entretanto, que os implantes 
exigem tantos ou mais cuida-
dos que os dentes naturais 
para ter durabilidade”, expli-
ca Dr. Danilo Racy, especia-
lista em implantodontia que 
tem consultório na região. 

“Há casos de pacientes 
que têm o implante há mais 
de 25 anos, mas outros que 
descuidam da higiene e dos 
cuidados perdem a coroa, 
que é o dente artificial. Mas o 
implante, continua no lugar”, 
explica o especialista. 

Na atualidade, é possível 
fazer implantes de um, vá-
rios 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”, 
explica. 

Esse tipo de atendimento 
garante oportunidade de 
repor dentes perdidos, ou 
substituir pontes 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 Gra-
dução de Implantodontia, 
é necessário ligar para 
3277-2706 ou 3341-0304, 
em horário comercial, com 
Rose ou Márcia.

E M  A T É  1 2  X  S E M  J U R O S !  A P R O V E I T E !

ATÉ
50% OFF

D U R A N T E  O  M Ê S

D E  N O V E M B R O

@oticakaizen
kaizen@oticakaizen.com.br

AV. JABAQUARA, 1826 -    SAÚDE
2894-3834 95168-3654

SUPER PROMOÇÃOLENTES EM DOBRO!

Anuncie no jornal 
SP Zona Sul

Ligue: 5072-2020
ou 9 8216-2837
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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

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
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
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

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

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. 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

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

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

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

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

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

SOBRADO COM. 
FECHADO - SACOMÃ

R$ 395 MIL
Sobrado em condomínio fe-

chado localizado na Rua Souza 
Coutinho, c/ 2 dormitórios c/ 
AE, wc social, living, cozinha 

planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro - REF.: 17.484

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

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

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 15.559

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, trav. da tua 

Tiquatira, c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, copa, cozinha, 
lavanderia, depósito, wc p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 7,5 x 20 mts., constr. 

142 m² - REF.: 16.409

SOBRADO COND. 
FECHADO - JD. 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

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

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

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

APTO
CH. INGLESA
R$ 820 MIL

4 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 

planej., despensa, garagem 
livre p/ 2 carros, cond. R$ 

717,00 estuda permuta imovel 
menor valor - REF.: 17.536

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 9 x 20 = 180 m², AC = 
200 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., escritório, 
lavabo, cozinha, depósito, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta por apto. até 
mesmo valor - REF.: 16.769

APTO
CHÁCARA INGLESA

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

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

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 17.153

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 870 MIL
Reformada, ótimo acabto., c/ 3 
dorm., suíte, liv. p/ 2 amb., la-
vabo, coz., dep. Empreg., qtal c/ 
jardim, gar. p/ 2 carros, estuda 
permuta apto. c/ 2 ou 3 dorm., 

1 ou 2 vagas, no S. Judas e 
imediações - REF. 17.156

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Terreno plano c/ 10 x 25 mts., 
const. 160m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, wc social, amplo living 

p/ 2 amb., coz. c/ AE, amplo 
qto. p/ empreg c/ wc, quintal, 

jardim, gar. p/ 2 carros - 
REF.: 15.114

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
3 suítes c/ AE e ar condiciona-
do,  living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., amplo 
escritório, gar. p/ 2 carros, 
terreno 188m², constr. 153 

m² - REF.: 16.236

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 liv. (50m²), lavado, 

coz. c/ AE, sl. Festa, home 
theater, churr., canil, gar. p/ 2 

carros - REF.: 17.199

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.), lav, ampla coz. 
c/ AE, amplo quintal, jardim, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 16.381

APTO
KLABIN

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

valor - REF.: 15.746
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Lindo APTo  R$ 338 miL 
REFoRmAdo  

Todo reformado, à 5 min. 
do metrô, 2 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, 

cozinha com armários, 60 m2 
úteis e vaga livre, Visite hoje!  

REF.: 04-3229

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 450 MIL

3 dorms, suíte, arms, 2 salas 
modernas, terraço fechado 

em vidro, acabto. refinado, lav, 
qtal, area verde nos fundos, 
coz. planejada, dep. emp. e
2 vagas gar.  REF  03-3448

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 miL

3 suítes,sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 

escritório, lav, qtal c/ churr, 200 
m2 de AU,2 vgs de automóvel, 
belíssimo acabamento em rua 

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 miL

03 dormitórios, suíte, todos 
com Armários,sala c/ sacada 
com vista para o Parque do 
Estado, cozinha planejada, 

todo REFORMADO, vaga de 
gar. e lazer.  REF.: 01-3175

Lindo APTo REFoRmAdo 
Ao LAdo mETRô

R$ 600 miL
Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha, lavand, 
banheiros,  vaga de gar. e lazer. 
Preço de ocasião. Ref .:09-3556

APTo JABAQUARA
R$ 400 miL

Próx. metrô, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU-
ÍTE, repleto de arms, sala c/ 

sacada, cozinha americana c/ 
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. 

para auto.  REF.: 07-3318

SoBRAdo 3 doRmS 
JABAQUARA  R$ 550 miL
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

com armários, jardim de 
inverno, lavabo, quintal com 
churrasqueira, 4 vagas de 

garagem.Ref.: 15-2959

ÓTimo SoBRAdo
ViLA GUARAni

R$ 530 miL - mETRô
Bem próx. ao Metrô .2 dor-
mitórios , + 2 dormitórios na 
parte de baixo, sala, coz, 2 
banhs, quarto de emp. e 2 

vagas de gar.  REF.: 05-3412

APTo PRÓx. mETRô 
JABAQUARA $ 370 miL

10 min. a pé p/ o Metrô, 2 
dorms c/ armários, sala , coz. c/ 
armários, banh, acabto em por
celanato e madeira, garagem, 
Òtimo localização e bom para 
investimento!. REF.: 08-3703

SoBRAdo PRox. mETRô 
R$ 400 miL 

Na Cidade Vargas com 3 dor-
ms, sala 2 ambientes, cozinha 
com forno a lenha, lavanderia 
e 4 vagas de garagem. Ótimo 

investimento para locação.  
REF.: 11-3732  

ÓTimo SoBRAdo, A 5 
min. A PÉ do mETRô 

ConCEiÇÃo SÓ R$450 miL  
2 dorms c/ arms, sala p/ 2 

ambs, terraço, AS, garagem. 
Muito bem localizado, próximo 
a todo comércio local, agende 

uma visita!. REF.: 11-3728

SoBRAdo
mETRô SÃo JUdAS

R$ 690 miL
Excelente imóvel à 10 minutos 

a pé do Metrô, em amplo 
terreno com 10 metros de 

fachada, 3 dormitórios, com 
armários, terraço, sala 2 

ambientes, cozinha, quintal, 
quiosque com churrasqueira, 
4 vagas de garagem, portão 

automático, ótima localização.  
Oportunidade! REF.: 11-3677 

BELÍSSimo SoBRAdo
mETRô - JABAQUARA 

“R$ 800 miL”
3 dorms, ste,c/ arms, sala

2 ambs,lav, coz. c/ arms,qtal 
c/ churr, dep. emp,entrada 
lateral,2 vagas com portão 
automatico. Ref 03-3615

CASA TÉRREA – ViLA STA 
CATARinA R$ 460 miL
2 dormitórios, sala de estar, 

jantar, cozinha, quarto de em-
pregada, lavanderia, quintal , 
6 vagas de garagem , terreno 

de 10 x 25. Oportunidade .  
REF.: 10-1181

CASA TÉRREA
Jd. PRUdênCiA

R$ 450 miL
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

automóveis em um terreno de 
5x30. Ref 06-5000

APTo Ao LAdo AV. 
BQ. SAúdE R$ 350 miL 
Apartamento muito bem locali-
zado, 1 dormitório amplo, sala 
2 ambientes, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem. Oti-
ma oportunidade. REF.:04-3628

SoBRAdo mETRô  
JABAQUARA CidAdE 
VARGAS R$ 750 miL

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ 
arms, despensa, dep. emp, gar. 
c/ 2 vagas cobertas c/ portão 

automático.  REF.:04-3759

APTo BoCA do mETRô 
ConCEiÇÃo–R$ 480 miL

2 dormitórios, suíte, com 
armários, sala, cozinha com 
armários, 2 banheiros lazer 
com piscina, churrasqueira, 

salão de festas. Ref  08-3702

oPoRTUnidAdE CASA 
TÉRREA mETRô 

JABAQUARA R$ 650 miL
Ótima localização, c/ 2 dorms, 
sala 2 ambs, coz, AS, quintal, 
dependência de empregada 
e 2 vagas de garagem, p/ 
reforma. REF.: 04-3773
 ExCELEnTE CASA 

TÉRREA PRox. mETRô 
R$ 1.150 miL

V. Guarani, p/ res/com, 3 stes, 
lav, 2 amplas salas, coz, dep. 
emp, depósito,, gar. cob. p/ 5 
autos,qtal e entr. lat. Rua tran-
quila, próx. Metrô.REF.: 01-3744

SoBRAdo  mETRô 
JABAQUARA CidAdE 

VARGAS R$ 1.200 miL
3 dorms, ste, sala 2 ambs lav, 
coz c/ arms, estúdio musical c/ 

wc, saída para duas ruas,
3 vagas de gar. e portão 

automático. REF.: 11-3731

APTo BoCA do mETRô 
ConCEiÇÃo (BCo iTAú)

SÓ  R$ 340 miL
 2 dormitórios, armários, sala 

2 ambientes, cozinha com 
armários, reformado, condo-
mínio R$ 250,00.   Muito bom 

negócio. REF.: 05-3651

PTo PAULiSTA/ ExCEL. 
CASA TÉRREA 

Terreno de 750 m2, casa com 
3 dormitórios , sala , copa, 
cozinha, lavanderia, 7 vagas 
de garagem. Aceita imóvel casa

ou apto. “URGENTE” Otima 
oportunidade. Ref  09- 2622

ExCELEnTE SoBRAdo 
V.GUARAni R$ 350 miL
2 dorms, sala, cozinha, lavan-

deria, ótimo terraço. Ótimo 
imóvel muito bem localizado 
próximo do Metrô, bom para 
investimento. REF.: 08-3779

ExCELEnTE  APTo 
mETRô JABAQUARA

R$ 300 miL Com 2 VAGAS
2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha, area de serviço, 
2 vagas de garagem. Ótima 
oportunidade!  REF.:08-3774

CASA TÉRREA PRox. 
mETRô ALTo do 

iPiRAnGA - R$ 800 miL
Funciona Pet Shop no local, 

ótimo para renda, com 2 
dormitórios, sala, cozinha, 

banheiros,vaga de  garagem. 
Ref 08-3794

APTo mETRô
SÓ  R$ 350 miL

Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambien-

tes com sacada, cozinha, 
lavanderia , banheiros,  vaga 
de garagem e lazer. Preço
de ocasião. Ref .:07-3525

SoBRAdo ViLA GUARAni 
R$ 430 miL

Travessa da Av Leonardo da 
Vinci, 2 dormitórios, suíte, 
terraço, sala 2 ambientes,
lavabo, cozinha, área de 
serviço e garagem. Próx.
ao Metrô.   REF.: 05-3782

CASA TÉRREA
V. GUARAni R$ 510 miL

PARA RENDA - Prox. Metrô 
Conceição e Jabaquara, 2 
dormitórios, sala, coz, dep. emp, 
quintal e 2 vagas de garagem. 
Muito bom para investimento, 
fácil locação. REF.: 09-3683

APARTAmEnTo 3 doRm.
SÓ R$ 320 miL 

Vila Fachiuni, com 3 dormitó-
rios, revers., sala com sacada, 
cozinha, vaga de garagem, 60 
m2 úteis, muito bem localiza-

do. REF.:09-3745 

APARTAmEnTo
ViLA GUARAni
SÓ R$ 299 miL 

Fácil acesso, a 800m do metrô 
Jabaquara com 2 dormitorios, 

sala, cozinha com arms, e  
garagem.  Ref.  09-3810

APTo mETRô 
JABAQUARA R$ 530 miL
Amplo apartamento com 98 m2 
de área útil, 3 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, co-
zinha com armários, lavanderia 

e vaga de garagem. Otima 
oportunidade.REF.: 09-3652

SoBRAdo dE ViLA
R$ 420 miL- oPoRTUnidAdE
Próx. do Metrô , muito bonito, 2 
dormitórios, suíte com armários, 
terraço, sala 2 ambientes, cozi-
nha com armarios, quintal, area 
de serviço, garagem com portão 

automatico.  REF.: 04-3634

APTo PRox. mETRô 
JABAQUARA SÓ R$ 280 miL
2 dorms com ars, sala 2 ambs, 
cozinha com armários, área 
de serviço, vaga de garagem, 
playground, salão de festas, 
portaria 24 horas, prox. comer-
cio e mercados.  REF.: 05-3512

APTo ConCEiÇÃo 
“ BoCA do mETRô” 

R$ 235 miL
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo 

negócio! Ref  09-3706

oTimo APTo mETRô 
ConCEiÇÃo R$ 920 miL 
3 dormitórios, sendo 1 suíte, to-
dos com armários, sala ampla, 
cozinha com armários, área de 
serviço, 2 vagas de garagem. 
Area útil de 102m2. Bem locali-
zado, tudo perto! REF.: 09-3797

CASA TÉRREA R$ 730 miL 
ViLA GUARAni

Terreno (8x31), 3 dormitórios, 
sala ampla, lavabo, copa 
cozinha, quintal, entrada 
lateral e duas vagas de 

garagem. Òtimo para renda. 
REF.: 08-3798

APTo– R$ 430 miL
Ao LAdo do mETRô

No Jabaquara com 2 dormi-
tórios, com armários, sala 
2 ambientes, cozinha com 
armarios, área de serviço e 

garagem. Otimo para moradia 
ou renda.  Ref  05-3668

BELA CASA TÉRREA
R$ 470 miL - mETRô 

JABAQUARA
Bairro residencial, casa aconche-
gante,2 dorms, banh, sala, coz, 
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas 
e jardim. Muito bem localizado! 

Fácil acesso!  REF. 05-3065

APTo REFoRmAdo 
JABAQUARA  R$ 315 miL

Próx. do Metrô Jabaquara, 
com 2 dorms, arms, coz. com 
arms, sala 2 ambs, sacada, 2 
banheiros e gar. demarcada, 
cond. com lazer total.Portaria 

24 horas REF.: 04-3612

APTo 3 doRm.
mETRô JABAQUARA

SÓ R$ 310 miL    
3 dorms com arms, sala para 2 
ambs, coz. com AE´s, vaga de 
gar, cond. baixo, Salão de festas, 
play g, portaria 24 horas, etc. 
Oportunidade. REF.: 11-3272

APTo mETRô 
JABAQUARA  R$ 685 miL
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha 
com Arms, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

para 2 autos. Òtimo custo 
benefício. REF.:71-3072

SoBRAdo A 7 min. mETRô 
ConCEiÇÃo  R$ 440 miL 
EXCELENTE NEGÓCIO ! Próx. 
À Acad. Classe A com 2 ótimos 
dorms c/ arms, sala coz. ampla, 
2 banhs, quarto de empregada 
vagas de garagem cobertas, óti-
ma localização. REF.: 06-3493

oPoRTUnidAdE 
SoBRAdo REFoRmAdo 

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

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

localização!.  REF:08-3799.

APTo - nA ViLA GUARAni 
R$ 370 miL 

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

armários e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia. Ref.: 05-3783

CASA TÉRREA PRÓx. 
mETRo SÓ R$ 680 miL

Oportunidade, muito bem loca-
lizado com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, quintal, terraço com 
churrasqueira,  jardim e duas 

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

TERREno dE 640 m2  
mETRô JABAQUARA

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

p/ investimento!  REF.: 08-3534

classificadosclassificados

Prayer to Saint exPedite
St. Expedite honored by the gratitude of those who have invoked 

thee at the last hour and for pressing cases, we pray thee to obtain 
from the all powerful goodness of God, by the intercession of 

mary Immaculate, ( today or such a day) the grace we solicit with 
all submission to the Divine Will. Amen. J.V.S.

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

coMPRo
liVRos Usados

RETIRO
NO LOCAL

11- 97230-2978
WhatsApp

clblivros@gmail.com

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 

15 x 50 M²

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

Vêr na Av. Dr. Luis da 
Rocha Miranda, 117.
Estacionamento, Zeu. 
Com possibilidade de 

aumento de área.

CaSa tÉrrea
ViLa GUarani
9x34M2 - VaGa

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

3 dorms, ste, AE, sla. 
grande, DE, copa,

cozinha, qtal, jardim,
Entrada para 3 autos.

R$ 730 mil.

VENdas
iMÓVEisiMÓVEis

aP saÚdE 100 M² aU 300M do MEtRô

tel: 2276-7676 / 2276-4020 / 99169-6819 - creci 9054

3 dorm com AE, suíte, sala em L, terraço, ampla cozinha, lavanderia; 
quarto empregada com WC. Lindo, todo reformado, 2 vagas. 

R: Ararapira, 58. R$ 580 MIL

SÃo PaULo 
Zona SUL 
5072-2020
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•TRÂNSITO

Obras já se estendem por nove 
meses no Viaduto Dante Delmanto

contra-se interditada também 
será liberada para o tráfego de 
veículos.

O metrô pondera que já 
foram concluídas as obras de 
reforço estrutural, que che-
garam a interditar faixas da 
Avenida Afonso D’Escragnole 
Taunay (continuidade da Ave-
nida dos Bandeirantes). 

Também já terminaram as 
obras de tratamento e con-
cretagem da pista, restando 
fi nalizar as obras do sistema 
de drenagem do viaduto, de 
pintura das faixas de rola-
mento e algumas atividades 
complementares. 

De acordo com o metrô, o 
atraso se explica por por ser 
uma obra complexa. “Foram 
necessárias adequações na 
execução da obra, reprogra-
mando a previsão inicial de 
liberação da pista”, conclui 

a nota. A obra acontece em 
uma época em que estão sen-
do levantadas dúvidas sobre 
a manutenção e segurança de 
viadutos e pontes na cidade 
de São Paulo.

Várias alterações viárias 
foram implantadas durante 
o período de obras, como a 
implantação de um conjunto 
semafórico no cruzamento da 
Avenida Engenheiro Armando 
de Arruda Pereira com a Ave-
nida Pedro Severino Junior e 
implantação de mão única de 
direção nesta avenida entre a 
Rua Caviana e a Avenida En-
genheiro Armando de Arruda 
Pereira, nesse sentido.

Foi também proibido o 
estacionamento de veícu-
los na Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Perei-
ra, entre a Rua Guatapa-
rá e o Viaduto Jabaquara.

Embora procurada sobre o 
atraso nas obras, a CET não ex-
plicou se as alterações serão 
canceladas após a liberação 
completa da pista. E embora 
tenha anunciado que acom-
panharia as interdições com 
orientações aos motoristas, 
atualmente não há equipes, 
apenas sinalização na área.  

No fi nal de janeiro, a CET 
e o Metrô anunciaram que o 
viaduto Dante Delmanto, no 
Jabaquara, fi caria interditado 
por sete meses. 

A obra seria necessária 
por conta da reestruturação e 
reforço estrutural do viaduto, 
por onde passam os trens do 
metrô, entre as estações São 
Judas e Conceição. Estavam 
previstas a substituição in-
tegral da pista de rolamento 
e passarelas laterais de pe-
destre, reforço de estruturas 
com fi bra de carbono, além de 
serviços de impermeabiliza-
ção e tratamento do concreto 
aparente.

Mas, quem passa por lá, 
no trecho estreito da pista 
que continua liberado para 
os carros, tem a impressão de 
que a obra ainda está longe 
de ser concluída, apesar de já 
terem se passado nove meses, 
ou seja, dois além do previsto. 

O trânsito, na região, já é 
normalmente complicado, em 
especial nos horários de rush. 
Com a obra, as quatro faixas 
de rolamento, duas por mão 
de direção, foram reduzidas 
pela metade e a mão dupla 
mantida.  O trânsito de pedes-
tres foi mantido em todas as 
etapas da obra.

Procurado, o metrô res-
pondeu que as obras de manu-
tenção preventiva do viaduto 
Dante Delmanto deverão ser 
concluídas em novembro. 
Com isso, a pista que hoje en-
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