Confraternização com
contratação de churrasco é
boa ideia para o final de ano

Correios abrem Campanha
de Natal: adote cartinhas para
o Papai Noel e presenteie
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Vila Clementino: bairro amigo do idoso
Foto: Alex Reipert/DCI-Unifesp

A ideia surgiu há uma
década, começou a ser
implantada mas acabou
sendo abandonada. Agora, foi instituído um Comitê para garantir que a
Vila Clementino seja um
Bairro Amigo do Idoso.
Com vistas ao envelhecimento da população e
aproveitando a estrutura
de saúde disponível na
região, Subprefeitura e
Unifesp encabeçam o projeto que ainda vai contar
com o apoio de várias
secretarias e vereadores. Além de mobilidade,
acessibilidade e saúde,
o programa vai envolver
ações em Direitos Humanos, educação, cultura e
lazer para pessoas acima
dos 60 anos. Página 5

Vila Mariana vai discutir mudanças
na Lei de Zoneamento, dia 13
A Lei de Zoneamento
define situações importantes para o futuro de cada
bairro: onde é possível ou
não ter comércio, indústria
e todo tipo de atividade,
onde é possível construír

prédios e com que limites, entre outras regras.
Em um ano marcado pelo
avanço da construção civil
na Vila Mariana, o bairro
recebe a primeira audiência pública para discutir

alterações propostas na
Lei de Zoneamento, entre elas, a permissão para
adensamento no miolo
dos bairros. Será dia 13
de novembro no Teatro
João Caetano. Página 2

Museu do Ipiranga:
obras de restauro incluem
quadro mais famoso do país

O quadro Independência ou Morte, de Pedro
Américo, certamente é
uma das imagens mais
replicadas em todo o país.
Imensa, a obra fica no

Museu do Ipiranga e agora está sendo restaurada, ao mesmo tempo em
que o espaço físico também passa por reformas.
Há também alterações

para os frequentadores
do Parque da Independência, que fica junto à
entrada do Museu, que
começou a ser restaurado em outubro. Página 3
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•URBANISMO

•EVENTO

Feirão do Livro Espírita Lei de Zoneamento será
acontece dias 9 e 10 no debatida no João Caetano
Shopping Ibirapuera

Nesse ﬁm de semana, dias
9 e 10 de Novembro, a Editora
Boa Nova realizará um Feirão
do Livro Espírita, Espiritualista
e Autoajuda. O evento acontecerá no Centro de Convenções
do Shopping Ibirapuera, que
ﬁca ao lado da Estação Eucalipto do Metrô.
O Feirão é uma grande
oportunidade para aproximar leitores de seus autores
e editores. No evento, serão
apresentados os principais
lançamentos do segmento e
serão oferecidos milhares de
livros a preços populares.
Contará ainda com a presença de vários médiuns e autores muito conhecidos, como
Eliana Machado Coelho que
escreve em parceria com o
espírito Schelida (foto acima)
e Vera Lúcia Marinzeck, que

publicou o clássico Violetas
na janela.
O Feirão também terá a
participação de grandes casas
editorias e a venda de muitos
títulos que ocupam as listas
dos mais vendidos. A expectativa dos organizadores é
vender mais de 100 mil exemplares nos dois dias de feira.
Para conferir algumas das
promoções, acesse: https://
www.boanova.net/feiraodolivroespirita.
Serviço:
A Feira acontece no Centro
de Convenções do Shopping
Ibirapuera (ao lado da praça
de alimentação do Shopping),
Piso Jurupis. O Shopping ﬁca
na Avenida Ibirapuera, 3103,
em Moema, ao lado da Estação Eucaliptos do Metrô – Linha 5 Lilás.

•TRÂNSITO

Vários empreendimentos
imobiliários estão surgindo na
Vila Mariana, casas desaparecendo. Tendência inevitável?
As mudanças prestes a acontecer na Lei de Zoneamento
da Cidade vão tornar ainda
mais complexo o futuro do
bairro? Quem quiser debater e entender melhor esse
tema polêmico pode participar da audiência pública que
acontece na próxima quarta-feira, 18h30 no Teatro João
Caetano(Rua Borges Lagoa,
650 - Vila Clementino).
A audiência sobre os ajustes que serão feitos à Lei é
promovida pela Prefeitura,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
O conteúdo será exposto
à população em quatro audiências públicas devolutivas
regionais e apresentação aos
órgãos colegiados compostos
pelo poder público e sociedade civil. Além da audiência no
Teatro João Caetano, haverá
audiências no dia 21 de novembro, também a partir das
18h30, no Centro de Tradições
Nordestinas (Região Norte),
situado na Rua Jacofer, 615,
Limão, e mais dois encontros
nas zonas Leste e Centro/
Oeste ainda em 2019, em datas a ser deﬁnidas. Após esse
período, a minuta final será
enviada à Câmara Municipal,
onde seguirá por novo processo de consultas públicas, além
é claro de passar pela análise e
debate dos vereadores.
Entre as alterações previstas, está a flexibilização
do limite será admitida nas

zonas mistas, com limite de 48
metros de altura e de centralidade, com limite de 60 metros
de altura, apenas nas vias com
largura mínima de 12 metros.
Essas zonas correspondem a
21% da cidade.
Na alteração, a Prefeitura
não aborda a possibilidade
de redução ou densidade de
unidades, ou seja, construção
de menos unidades por terreno. Para as vagas, a Prefeitura
propõe 1 vaga por unidade
habitacional ou a cada 60 m²
de área computável. A Prefeitura também ampliará em
20% o coeﬁciente de aproveitamento para quem construir
HIS1 (até 3 salários) e não vai
alterar o valor da outorga.
A lei
A 2ª Minuta do Projeto de
Lei que promove ajustes na
Lei de Uso e Ocupação do Solo
(Lei nº 16.402/16), também
conhecida como Lei de Zoneamento, foi publicada no último
dia 31 de outubro.
A nova proposta teve
como base a 1ª Minuta de
Projeto de Lei disponibilizada
para consulta pública entre os
meses de dezembro de 2017
e março de 2018 e, segundo a
Prefeitura, tem o objetivo de
aperfeiçoar a aplicação dos
dispositivos da lei, ampliando
as possibilidades de adequação da produção imobiliária
aos conceitos e diretrizes da
política urbana deﬁnida pelo
Plano Diretor Estratégico –
PDE.
A nova minuta está no
site gestaourbana.prefeitura.
sp.gov.br.
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Metrô termina obra e
trânsito é liberado no
Jornais
de
bairro
debatem
projetos
para
viaduto Dante Delmanto
•COMUNICAÇÃO

Na edição passada, o jornal
SP Zona Sul destacou o atraso
nas obras de readequação
da estrutura do viaduto Dante Delmanto, no Jabaquara.
Localizado entre as estações
Conceição e Jabaquara, o
viaduto pertence ao Metrô
porque sob a pista para carros
passam os trens da linha Azul.
Essa semana, o Metrô ﬁnalmente liberou a pista. Ainda
há alguns itens de contenção
junto à passagem de pedestres, mas as faixas de rolamento foram abertas ao tráfego
de veículos.
O subprefeito do Jabaquara, Arnaldo Faria de Sá,
procurou o São Paulo Zona Sul
essa semana para indicar que,
assim como o jornal, também
estava cobrando do Metrô a
finalização da obra. Ele enviou cópia de ofício enviado à
empresa cobrando data oﬁcial
para ﬁnalização das obras.
As obras tiveram início em
2 de fevereiro, com a expectativa de durarem sete meses,
mas já se estendiam por nove.
Foram feitas a substituição
integral da pista de rolamento
e passarelas laterais de pedestre, reforço de estruturas
com ﬁbra de carbono, além de
serviços de impermeabilização e tratamento do concreto
aparente.
Durante o período de
obras, o trânsito, que já é
normalmente complicado, em
especial nos horários de rush,
ﬁcou ainda pior. 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 pedestres foi mantido
em todas as etapas da obra.

As obras de reforço estrutural chegaram a interditar faixas da Avenida Afonso
D’Escragnole Taunay (continuidade da Avenida dos Bandeirantes).
Foram executadas também obras de tratamento e
concretagem da pista, drenagem do viaduto e pintura das
faixas de rolamento.
De acordo com o metrô,
o atraso aconteceu porque
“foram necessárias adequações na execução da obra,
reprogramando a previsão
inicial de liberação da pista”.
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 Avenida Pedro Severino Junior e
implantação de mão única de
direção nesta avenida entre a
Rua Caviana e a Avenida Engenheiro Armando de Arruda
Pereira, nesse sentido.
Foi também proibido o estacionamento de veículos na
Avenida Engenheiro Armando
de Arruda Pereira, entre a
Rua Guatapará e o Viaduto
Jabaquara.

ampliar alcance editorial e comercial

Quinze empresas participaram da reunião mensal da Associação de Jornais e Revistas
de Bairro de São Paulo - Ajorb/
SP. O encontro, primeiro aberto a todos os associados na
gestão 2019/2021, aconteceu
na sede central da Associação
Comercial de São Paulo, no
centro da capital. “Decidimos
procurar um endereço central
para facilitar a participação
de jornais de toda a cidade. E
fomos muito bem recebidos
pela Associação Comercial, por
convite do vice presidente Samir Khoury”, explica Wagner
Farias, presidente da Ajorb.
A reunião se estendeu por
duas horas e foi considerada
pelos associados não somente
como produtiva, mas também
elogiada pela troca de ideias.
“Várias propostas surgiram
e certamente outras serão
criadas a partir dos diálogos
dessa noite”, completou o
presidente.
“Ações como a certiﬁcação
foram fundamentais para dar
uma cara para a Ajorb. Agora
precisamos ter criatividade e
priorizar ações comerciais”,
avaliou Roberto Casseb, do

jornal Notícias da Aclimação e
Cambuci que trouxe várias propostas e debates para o grupo.
“Vamos nos fortalecer
como um pool de midia”, completou Marcus Cassawara,
do Jornal da Liberdade. “O
segredo está no conteúdo”,
garante.
“Essa união marca um
novo momento na história
da Ajorb”, apontou Atlas de
Carvalho Júnior, do Jornal
Leste, contribuindo ainda com
sugestões para ampliar a força
comercial da entidade.
Luis Mario Romero, do jornal Fato Paulista, ressaltou a
força do bom jornalismo de
bairro, que é periódico e efetivamente preocupado com
o comércio de bairro. “Temos
clientes tradicionais, há anos
nos prestigiando em todas as
edições. E estão lá porque têm
retorno”, ressaltou. “O jornal
de bairro não concorre com
mídias sociais, que são voláteis. Facebook até o poodle
da minha irmã tem”, brincou
Luis Mario.
Outro decano do jornalismo comunitário presente
foi Milton George Thame, do

Jornal do Brás. Defensor árduo do bairro e sua história
no contexto paulistano, ele
participou pela primeira vez da
reunião conjunta. “O comércio
da cidade precisa reconhecer
e valorizar nosso trabalho”,
ressaltou.
Na mesma linha, Paulo
Aguiar, editor da Revista City
Penha, reforçou que o bom
jornalismo de bairro é aquele feito com a participação
da comunidade e apoio do
comércio local. “Estou ainda
entendendo a associação, já
que represento uma das poucas revistas aqui, por enquanto”, disse ele, ressaltando que
apesar de já ter tradição de 13
anos e 150 edições mensais,
raramente contou com publicidade oﬁcial. Diretores da
Ajorb presentes ressaltaram
que as empresas associadas,
aliás, têm essa força: circulam
periodicamente e mantêm
contato permanente com a
comunidade independentemente da publicidade oﬁcial.
Vários projetos, ações comerciais e ideias foram debatidos durante o encontro e
terão continuidade presencial

e virtual, com votações e apresentações de propostas no
grupo de WhatsApp que reúne os editores das empresas
certiﬁcadas.
“Alguns associados não
puderam comparecer por conta de compromissos prévios,
mas receberão cada um dos
projetos em detalhes”, explicou o presidente da Ajorb,
Wagner Farias. O próximo
encontro presencial será no
início de dezembro, quando os
associados participarão de um
jantar de confraternização na
rede parceira da Ajorb, Quintal
do Espeto.
Participaram desse primeiro encontro editores das empresas: Notícias da Aclimação
e Cambuci, Jornal da Liberdade, Gazeta Penhense (Grupo
São Paulo Leste), Revista City
Penha, Notícias da Região,
Semanário Zona Norte, Jornal
Leste, Gazeta de Pinheiros
(Grupo 1), Jornal São Paulo
Zona Sul, Gazeta de Santo
Amaro, Gazeta do Tatuapé
(Grupo Leste Comunicações),
Zona Sul Notícias, Fato Paulista, Gazeta de Interlagos e
Jornal do Brás.
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Restauro do Museu do Ipiranga provoca
mudanças no Parque da Independência
Desde 2013 o Museu Paulista, conhecido como Museu do
Ipiranga, está fechado. Mas,
foi só em outubro que as obras
de restauro efetivamente começaram, com instalação do
canteiro de obras. A expectativa é de que ele seja aberto ao
público, totalmente remodelado, no ano do bicentenário da
Independência: 2022.
A partir desse sábado, 8
de novembro, as obras provocam alteração também no
Parque da Independência,
contíguo ao Museu. O acesso
de pedestres da Avenida Nazaré passa a ser pelo portão
localizado entre o Posto do
Corpo de Bombeiros e o Museu de Zoologia. Há também
um novo acesso ao bosque na
rua Padre Marchetti.
A interligação do bosque
com os Jardins do parque
fica impedida por conta das
obras do Museu do Ipiranga.O
acesso à área dos Jardins permanece nas Ruas Xavier de
Almeida e Patriotas.
Além da adequação às
normativas atuais de infraestrutura, acessibilidade, segurança e sustentabilidade,
com a reforma, o edifício será
ampliado em quatro mil metros quadrados. A nova área

proporcionará a melhoria dos
acessos e ﬂuxos, acolhimento
do público e novas facilidades, como área de exposições
temporárias, auditório, salas
para ações educativas, café
e loja.
Independência ou Morte
Além da famosa fachada,
há uma obra especialmente,
no acervo de 450 mil peças
que imediatamente remete
ao Museu Paulista. É a pintura
“Independência ou Morte”,
de Pedro Américo.
E a imensa peça também
está sendo restaurada. A estimativa é de que esse trabalho
se estenda por cerca de sete
meses, com a instalação do
canteiro, testes de materiais,
a execução das intervenções
e a desmontagem da estrutu-

ra de trabalho. A pintura havia sido restaurada em 1968,
passou por limpeza e envernizamento em 1972 e em 1986
teve refrescamento da pintura com o uso de solventes.
“Trata-se de um quadro
excepcional em tudo: as suas
grandes dimensões, o tema
histórico representado, o fato
de ter sido encomendado e
projetado para o edifício que
lhe dá um local especial e,
sobretudo, por ser a pintura
mais conhecida do país, exposta no Museu mais popular
da cidade de São Paulo”, aﬁrma Yara Petrella, conservadora e restauradora do Museu
Paulista da USP responsável
pela coordenação do projeto.
A coordenadora explica
ainda que pelo fato de o su-

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

porte da pintura estar em
bom estado, a opção de realizar o restauro no próprio local
em que a obra se encontra
garante que riscos sejam minimizados e a estrutura permaneça em perfeito ajuste.
As intervenções estão sendo realizadas com aportes
cientíﬁcos, critérios e procedimentos técnicos em sintonia
com o que de melhor se faz no
mundo. No primeiro momento, são feitas avaliação dos
resultados das análises cientíﬁcas, identiﬁcação dos materiais
originais e os inseridos nas
intervenções anteriores.
Após a identificação dos
danos, testes de solventes e
géis para extração de vernizes, retoques e nivelações,
passa-se à extração das nivelações, retoque e vernizes,
com o devido nivelamento
de lacunas e preparação para
retoques.
O trabalho é concluído
com o rebaixamento e ﬁxação
da camada pictórica onde
houver necessidade e a aplicação de verniz de acabamento
para homogeneização de
toda a área. O objetivo é conseguir um acabamento que se
assemelhará o mais possível
ao original.
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Qual o momento ideal
para ir ao oftalmologista?

Na hora de cuidar da saúde
dos seus olhos, a melhor atitude
é prevenir. Não é incomum que
as pessoas deixem para procurar
um oftalmologista no momento
em que começam a sentir algum
desconforto visual ou cansaço
nos olhos. Porém, para garantir o
seu bem-estar e a manutenção de
uma boa visão, a melhor maneira
é fazer consultas periódicas com
um profissional qualificado. Mas
você sabe qual o momento ideal
para ir ao oftalmologista? Descubra lendo abaixo!
Os exames de visão realizados
por esse especialista investigam
diversos fatores relativos à saúde
ocular. Através deles, é possível
identificar sintomas de doenças
dos olhos nos estágios iniciais
dos distúrbios, evitando complicações no futuro e melhorando
a sua qualidade de vida. Assim,
você se protege contra a miopia,
o astigmatismo, a hipermetropia
e problemas mais graves, como o
glaucoma e a catarata.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia
(SBO), no Brasil existem cerca de
1,2 milhão de pessoas que perderam a visão. Segundo a instituição, pelo menos 60% dos casos
de cegueira poderiam ter sido
tratados ou até mesmo evitados.

Para pessoas que não têm sintomas de nenhum problema de
visão, a SBO recomenda visitas
bienais ao oftalmologista. Para
crianças, as consultas podem
começar a partir dos 3 anos e a
primeira vez dos pequenos no
consultório deve acontecer antes
do início da idade escolar para
evitar problemas de aprendizado.
Essa periodicidade, porém, deve
aumentar para pessoas com 50
anos ou mais, que devem visitar
o consultório pelo menos uma
vez por ano.
Caso a pessoa apresente algum problema de visão, a periodicidade deve ser maior ainda e vai depender da doença e
do tratamento. Por isso, siga as
recomendações do seu oftalmologista de confiança.
A equipe das Óticas Diniz
é totalmente capacitada e está
pronta para auxiliar na escolha
dos seus óculos. Nas Óticas Diniz, você encontra modelos perfeitos para qualquer situação.
Há uma nova unidade da
rede na Rua Pedro de Toledo,
946 - V. Clementino. Telefones:
3232-1613 e 3232-1614. Para
mais dicas e informações, siga:
facebook.com/oticasdiniz.vilaclementino e instagram.com/
oticasdiniz.vilaclementino.

Chegamos à Vila Clementino!

MANHÃ - TARDE - INTEGRAL

Aulas de Judô • Robótica pedagógica • Natação
VALORES PROMOCIONAIS
ATÉ O FINAL DE NOVEMBRO/2019

Desde 1955 Ensino de

Tradição e Qualidade
Matricule-se já!
www.externatosantana.com.br

2275-6531 (ao lado da estação Saúde do Metrô)

Rua Pereira Estéfano, 54

Rua Pedro de Toledo, 946
3232-1613
3232-1614

Venha
enxergar
a vida
melhor

facebook.com/oticasdiniz.vilaclementino
instagram.com/oticasdiniz.vilaclementino
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Saúde e Estética
Ótica

ATÉ FF
O
50%
MÊS
O
NTE MBRO
A
R
DU NOVE
DE

EM ATÉ 12 X SEM JUROS! APROVEITE!
AV. JABAQUARA, 1826 - SAÚDE SUP
ER PROM
OÇÃO
LENTES
2894-3834
95168-3654
EM DOB
RO!
@oticakaizen
kaizen@oticakaizen.com.br

Audição

Odontologia

CLAREAMENTO DENTAL

Anuncie no jornal
SP Zona Sul
Ligue: 5072-2020
ou 9 8216-2837

Volte a sorrir!

Casas de repouso
CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Clínica geral - Cirugias - Implantes
Ortodontia- Pacientes Especiais Endodontia - Periodontia
Resp. técnica: Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

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

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

Serviço diferenciado
de assistência
com um simples
toque deObotão
nde o amor e oo
ism

Ambiente aconchegante,
cheio de amor e carinho

proﬁssional m
se encontra

AGENDE JÁ SUA AVALIAÇÃO

Fones: 5594-0135 e 2359-4441
• 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)

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

R. dos Cambuis, 183

(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

Fone:
5017-8320

Terapia Alternativa
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Vila Clementino retoma
projeto Bairro Amigo do Idoso
Bairro Amigo do Idoso: a
ideia já tem uma década, mas
há ainda muito a avançar e
conquistar. Como o nome sugere, o projeto tem um grande
desaﬁo: tornar a Vila Clementino um bairro de referência
em atendimento, mobilidade,
acessibilidade, serviços, lazer,
cultura e edução para o público acima de 60 anos
Mas, essa semana, Subprefeitura de Vila Mariana
e Unifesp promoveram um
encontro em que foi criado
um Comitê para acelerar as
ações em busca dessas metas.
Vale lembrar que a população
brasileira está envelhecendo
e que as pessoas acima de 60
anos estão, cada vez mais,
conquistando saúde e qualidade de vida, sobretudo por
conta de avanços tecnológicos e também por políticas
de inserção social. Assim, os
futuros idosos estarão mais
exigentes e em busca de mais
atividades e recursos.
Além da Subprefeitura e
da Unifesp, fazem parte do
comitê as secretarias municipais de Direitos Humanos e
Cidadania - por meio da Coordenação de Políticas para Pessoas Idosas -, Saúde, Esportes,
Transportes e Assistência e
Desenvolvimento Social, além
da Câmara dos Vereadores
de São Paulo, por meio dos
vereadores Gilberto Natalini
(titular) e Mario Covas Neto
(suplente), e o Grande Conselho Municipal do Idoso.
O comitê tem como objetivo promover ações regionalizadas para dar efetivida-

Foto: Alex Reipert/DCI-Unifesp

de ao Programa São Paulo
Amigo do Idoso e ao Selo
do Amigo do Idoso, instituídos pelo Decreto Estadual nº
58.407, de 15 de maio de 2012.
"Precisamos incentivar
o uso dos espaços públicos
também pelos idosos. Temos de pensar em políticas
de acessibilidade e em atividades que estimulem a
ocupação da cidade pelas
pessoas mais velhas", aﬁrma
o subprefeito da Vila Mariana, Fabricio Cobra Arbex.
O bairro da Vila Clementino, no distrito da Vila Mariana, foi escolhido por ter um
contingente proporcionalmente elevado de pessoas
idosas e é também onde está
localizada a Escola Paulista
de Medicina/Unifesp, centro de referência em ações
voltadas à população idosa,
com relevante experiência
no atendimento médico deste segmento demográfico.
De acordo com o vereador Gilberto Natalini, o
objetivo geral do projeto
é criar redes integradas de
atenção à pessoa idosa de
serviços de saúde, sociais,
educação, lazer e cultura,
além dos serviços de zelado-

ria como é o caso das calçadas acessíveis e permeáveis.
Ele ainda relata que o projeto começou a ser implantado no bairro em 2011, teve
avanços como melhoria nas
calçadas, calçadas elevadas
nos pontos de ônibus, reforma
do entorno da Cinemateca
Brasileira, com programação
de ﬁlmes para idosos, implantação de academias ao ar livre
nas praças e parques, além de
atendimento de saúde aos idosos do bairro. “Em 2013 o projeto parou e agora felizmente
com o apoio de todos está
sendo retomado”, relembra
Natalini. “O mundo está envelhecendo e políticas públicas
voltadas aos idosos é cada dia
mais indispensável”, concluiu.

Porque sua
beleza é única
No Cut & Color Hair, a prioridade é valorizar cada cliente.
Marque um horário e venha contar pra gente
quais suas expectativas em beleza e cuidados pessoais

As profissionais
Rose Inoki,
Michelle Ceródio e
Janaina Sancia comandam
o Cut & Color Hair.
São make up and hair stylists com formação pela
escola Soho e co mais de dez anos de experiência

•
•
•
•

Corte • Coloração • Tratamentos Capilares • Barbearia
Penteados • Maquiagens • Design de Sobrancelhas
Depilação • Limpeza de Pele
Manicure • Pedicure

Rua Caramuru, 431 - Telefone: 2640-3660 - facebook.com/cutscolorhair - instagram.com/cutcolorh
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Contratar churrasco é boa
pedida para confraternizações
Encontros de amigos, família, turma da empresa... Vai chegando o fim do ano e sempre
tem aquela dúvida sobre como
e onde celebrar os desafios
vencidos e preparar-se para uma
nova jornada.
Uma boa alternativa pode
ser a contratação de uma equipe para fazer o churrasco em
sua casa, no escritório ou até
mesmo em um espaço especialmente alugado para a festa.
No Planalto Paulista, a Ceci
Grelhados é uma casa especializada em carnes de primeira linha
que oferece várias alternativas
para quem quer organizar um
bom churrasco nesse ﬁm de ano
- seja só para um núcleo familiar
reduzido ou para a turma toda
da faculdade, da empresa...
Há tanto a possibilidade de
contratar só kits para fazer seu
próprio churrasco quanto de
garantir um buffet completo
com apoio de pessoal - churrasqueiro, copeira etc.
Para se ter uma ideia, a tradicional casa de carnes trabalha
com com kits a partir de 169 reais para 10 pessoas, com espetinhos, linguiça e carvão incluídos.
Quem quiser contratar equipe completa e buﬀet, que pode
incluir até mesmo acompanhamentos como saladas, arroz,
pães e outros itens, também
vai encontrar diversas opções
e combinações.
Mas, é preciso se apressar
porque em dezembro não há
disponibilidade para contratação de mão de obra (churrasqueiro, copeira etc).
O pessoal da Ceci Grelhados
já tem inclusive itens de apoio,
como a própria churrasqueira,
tendas, mesas e cadeiras, pratos, copos, travessas e talheres

PROMOÇÃO
ESPETINHOS
R$
6,00!
Ó

S

etc. O importante é saber que
a Ceci Grelhados personaliza o
pacote conforme a necessidade
de cada cliente.
Correria
Vale lembrar também que a
Ceci Grelhados pode ser alternativa para os dias corridos de
ﬁm de ano.
Durante a semana, ali são
produzidos espetinhos quentinhos, na hora, dos mais diferentes sabores - pão de alho,
bovino, frango, tulipa, queijo
coalho, linguiça... O cliente pode
levar uns espetinhos pra casa,
prepara uma salada e pronto!
Está resolvido o jantar. Dá para
pedir pelo aplicativo Rappi,
também.
Ainda durante a semana, são
preparados na churrasqueira da
casa carnes como cupim, linguiça
e contra ﬁlé, que são transfoma-

dos em recheio para sanduíches,
com vinagrete, por um precinho
super camarada. E o cliente ainda pode pedir para acrescentar
queijo coalho derretido...
Aos finais de semana, são
preparadas porções de picanha,
cupim no bafo, costela ao barbecue, linguiça aurora, galeto
e várias outras carnes. Também
tem acompanhamento: vinagrete, farofa, maionese, arroz...
Pra que se preocupar com o
almoço do domingo se é possível trazer as carnes prontinhas,
grelhadas em churrasqueira?
Informe-se dos detalhes por
telefone ou WhatsApp: 22767901; 2275-8219; 99976-7156;
98542-3449. A Casa de Carnes
Ceci Grelhados ﬁca na Avenida
Afonso Mariano Fagundes,
1349, quase esquina com Avenida Ceci.

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

ÍLIO:
C
I
M
O
S EM D
VIÇOS

FESTA TE NOSSOS SER
CONTRA

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

classificados
classificados
VENDEDOR(A) INTERNO(A)
Empresa localizada no Ipiranga com 36 anos de atuação
está convocando candidatos, residentes nos bairros
do Cambuci, Aclimação, Ipiranga e regiões, para integrar
a sua equipe de vendas.
INfORmAÇõES gERAIS:
- CLT (Efetivo) - Salário fixo + comissão de vendas
- Programa de bonificação - Metas - Seguro saúde
É DESEjávEl:
Ensino Superior
(ao menos cursando).
Conhecimento em venda
de produtos técnicos.
Conhecimento de desenho
técnico (ao menos leitura).
Conhecimento área industrial.

É NEcESSáRIO:
- Habilidade para prospectar,
vender e dar suporte por telefone.
- Facilidade de comunicação
oral e escrita.
- Domínio no uso do pacote Office.
- Capacidade em planejar
e cumprir metas.
- Facilidade de trabalhar em equipe.
- Comprometimento com
horário e prazo.
- Ensino Médio completo.

Os currículos devem ser enviados para:
comercialsimples@hotmail.com

APOSENTADOS INSS
Pedidos de aposentadorias; Pensão por morte – auxílio doença
Revisão de cálculo aposentadoria - Pensão Por morte
divórcio, alimentos, inventário - Reclamação trabalhista
dRa. zita MinieRi
e-mail: zitaminieriadvogada@outlook.com
(11) 99980-5945 ou (11) 5539-1665
Rua Cunha, 111, cj 63 - Vila Mariana ( próximo ao metrô Santa Cruz)

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. A.G.U.

Passa-se
RoUPas PaRa
foRa !
Valor R$ 100,00
Tratar com Sueli
Fones : 11-5012-8149
Cel.: 11-96450-9510

coMPRo
liVRos Usados
RETIRO
NO LOCAL
11- 97230-2978
WhatsApp
clblivros@gmail.com

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO

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

iMÓVeis
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
0113365-17.2009.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). DANISA DE OLIVEIRA MONTE MALVEZZI, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o)ADEMILSON CORREIA DA SILVA,CPF
614.893.105-25, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Bmg S/A, em
virtude do inadimplemento do Contrato de Financiamento Direto ao
Consumidor nº 184113815 para aquisição do veículo Ford Ka GL,
placas DBK 9306,apreendido em 16/10/2009 (fls. 78). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a integralidade da dívida, sob pena de
consolidar a propriedade e posse exclusiva do bem no patrimônio
do credor fiduciário ou no prazo de 15 dias apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 08 de novembro de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O CENTRO ESPÍRITA JOÃO SILVA, através de sua presidente, Anna Luiza Fleury Pereira, com base no artigo 12 do
Estatuto Social, convoca todos seus membros a participarem da
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no próximo dia
24 de novembro de 2019, nas dependências do Centro à Rua
Edgard Pereira, 135, CEP - 04312-020 Vila Guarani - São Paulo,
em primeira convocação às 15:00 horas, ou na hipótese do não
comparecimento de (2/3) dois terços dos associados, realizar-se-á
em segunda convocação às 15:30 horas, no mesmo dia e local
com a presença de qualquer número de associados, sendo que
as decisões desses obrigarão aos demais, para tratar da seguinte
ordem do dia: Deliberar sobre a eleição da chapa única inscrita,
cujos membros inscritos são;
Presidente - Anna Luiza Fleury Pereira,
Vice-presidente - Adriana Gonçalves Calefi
Primeira Secretária - Flávia Cristina Abreu
Segunda Secretária - Neide dos Santos
Primeira Tesoureira - Lúcia Cancellara Scattini
Segunda Secretária - Cátia Mercanti Martins.
Haverá eleição do Conselho Fiscal, mas os membros são escolhidos ou se candidatam na hora.
São Paulo, 08 de novembro de 2019.

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO PLANALTO PTA - TÉRREA EM VILA

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA

03 dorms,03 banhs,03 salas,
cozinha, quintal, jardim, solarium
e 2 vagas. R$ 5.000,00

Vila residencial, 01 dorm, sala,
cozinha, banh, area de serviço e
quintal, sem Vaga. R$1.200,00

VILA GUARANI - TÉRREA

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO

SOBRADO PARQUE JABAQUARA

PLANALTO PTA-SOBRADO NOVO

01 dorm,cozinha, banheiro, entrada 3 dorms/1suíte AE, 03 banhs, copa/
coz, sala edícula completa, quintal,
lateral sem vaga, totalmente
escritório churrasqueira , portão
independente. R$ 800,00
automático,04 vagas. R$2.800,00
03 dorms,sala grande,cozinha
americana, 02 banheiros, 02 vagas,
edícula c/ banh. área de serviço,
entrada lateral. R$ 2.300,00

Conjunto Res., 02 dorms
02 suítes, sala grande, lavabo,
cozinha, quintal e area de serviço,
sem vaga. R$ 2.200,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA

SOBRADO (300 MTS METRO CONCEIÇÃO)

03 dorm, sala, coz, 02 banheiros
área de serviço e quintal, 01 Vaga
R$ 2.000,00

03 dorms 1 suíte, 04 banheiros,
sala grande, quintal grande, entrada
lateral, edicula completa, 04 vagas.
R$3.000,00

CRECI J-2447

AV. IRAÍ, 1995
2276-3539
PLANALTO PTA. 2577-8954
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Onix Imóveis
3 DORMITÓRIOS, Ste, comp.
com arms, SALA de estar, sala
de jantar, coz. planej, lavand,
sala de TV, qtal c/ churr, e 2 vagas de garagem. REF.: 09-3753

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

Próx. do Metrô , muito bonito, 2
dormitórios, suíte com armários,
terraço, sala 2 ambientes, cozinha com armarios, quintal, area
de serviço, garagem com portão
automatico. REF.: 04-3634

APTo– R$ 430 miL
Ao LAdo do mETRô

2 dorms, sala, cozinha, lavan- No Jabaquara com 2 dormitórios, com armários, sala
deria, ótimo terraço. Ótimo
2 ambientes, cozinha com
imóvel muito bem localizado
armarios, área de serviço e
próximo do Metrô, bom para garagem. Otimo para moradia
ou renda. Ref 05-3668
investimento. REF.: 08-3779

ExCELEnTE CASA
TÉRREA PRox. mETRô
R$ 1.150 miL

APTo - nA ViLA GUARAni ÓTimo SoBRAdo, A 5
ExCELEnTE APTo
min. A PÉ do mETRô
R$ 370 miL
mETRô JABAQUARA
Vila Fachiuni, com 3 dormitó- 2 dorms com ars, sala 2 ambs, R$ 300 miL Com 2 VAGAS Ótima localização, 2 dormi- ConCEiÇÃo SÓ R$450 miL
cozinha com armários, área
de serviço, vaga de garagem,
playground, salão de festas,
portaria 24 horas, prox. comercio e mercados. REF.: 05-3512

APARTAmEnTo
ViLA GUARAni
SÓ R$ 299 miL

APTo ConCEiÇÃo
“ BoCA do mETRô”
R$ 235 miL

2 dorms c/ arms, sala p/ 2
tórios, sala, cozinha, com
armários e garagem. Próximo ambs, terraço, AS, garagem.
Muito bem localizado, próximo
ao comércio local, excelente a todo comércio local, agende
moradia. Ref.: 05-3783
uma visita!. REF.: 11-3728

2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozinha, area de serviço,
2 vagas de garagem. Ótima
oportunidade! REF.:08-3774

CASA TÉRREA PRox. SoBRAdo ViLA GUARAni
mETRô ALTo do
R$ 430 miL
iPiRAnGA - R$ 800 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

Muito bem localizado com
Funciona Pet Shop no local,
Fácil acesso, a 800m do metrô
dormitório, sala, cozinha com
ótimo para renda, com 2
Jabaquara com 2 dormitorios, armários, banheiro, condomídormitórios, sala, cozinha,
sala, cozinha com arms, e
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo banheiros,vaga de garagem.
garagem. Ref. 09-3810
negócio! Ref 09-3706
Ref 08-3794

APTo mETRô
oTimo APTo mETRô CASA TÉRREA R$ 730 miL APTo Ao LAdo AV.
JABAQUARA R$ 530 miL ConCEiÇÃo R$ 920 miL
ViLA GUARAni
BQ. SAúdE R$ 350 miL
2

creci-62685

Amplo apartamento com 98 m
de área útil, 3 dormitórios com
armários, sala 2 ambientes, cozinha com armários, lavanderia
e vaga de garagem. Otima
oportunidade.REF.: 09-3652

3 dormitórios, sendo 1 suíte, to- Terreno (8x31), 3 dormitórios,
dos com armários, sala ampla,
sala ampla, lavabo, copa
cozinha com armários, área de
cozinha, quintal, entrada
serviço, 2 vagas de garagem.
lateral e duas vagas de
Area útil de 102m2. Bem locali- garagem. Òtimo para renda.
zado, tudo perto! REF.: 09-3797
REF.: 08-3798

ALPHA
PLANTÃO 24HS.
Rua das Rosas, 266
Mirandópolis, SP.

AP. VILA NOSSA
SENHORA DAS MERCÊS
100M²
3 dorms, sala 2 ambs, WC,
1 vaga, Reformado. Excelente
localização. R$ 350 mil
CASA SAÚDE - 8x25M²
áREA CONSTRUÍDA
3 dorms, 2 salas, 1 vaga,
edícula. R$ 530 mil

Apartamento muito bem localizado, 1 dormitório amplo, sala
2 ambientes, cozinha, banheiro,
área de serviço e garagem. Otima oportunidade. REF.:04-3628

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

Oportunidade, muito bem localizado com 3 dormitórios, sala,
cozinha, quintal, terraço com
churrasqueira, jardim e duas
vagas de garagem. URGENTE
REF : 02-3610

ÓTimo SoBRAdo
ViLA GUARAni
R$ 530 miL - mETRô

SoBRAdo mETRô
JABAQUARA CidAdE
VARGAS R$ 750 miL

APTo BoCA do mETRô CASA TÉRREA – ViLA STA
ConCEiÇÃo (BCo iTAú) CATARinA R$ 460 miL
2 dormitórios, sala de estar,
SÓ R$ 340 miL

APTo mETRô
JABAQUARA R$ 685 miL

APTo mETRô
SÓ R$ 350 miL

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 miL

APTo JABAQUARA
R$ 400 miL

APTO “REFORMADO”
JABAQUARA R$ 480 miL

Otimo apto com 2 dormitórios,
3 suítes,sala grande, coz.
3 dorms com arms, sala para 2 sendo 1 suite, sala 2 ambien- planejada, repleto de arms,
ambs, coz. com AE´s, vaga de
tes com sacada, cozinha,
escritório, lav, qtal c/ churr, 200
gar, cond. baixo, Salão de festas, lavanderia , banheiros, vaga m2 de AU,2 vgs de automóvel,
play g, portaria 24 horas, etc. de garagem e lazer. Preço
belíssimo acabamento em rua
Oportunidade. REF.: 11-3272
de ocasião. Ref .:07-3525
tranquila. REF.: 93-3124

Próx. metrô, EXCELENTE
Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 2 dormitórios, armários, sala jantar, cozinha, quarto de em- LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SUÍTE,
repleto de arms, sala c/
pregada, lavanderia, quintal ,
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ 2 ambientes, cozinha com
arms, despensa, dep. emp, gar. armários, reformado, condo- 6 vagas de garagem , terreno sacada, cozinha americana c/
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar.
de 10 x 25. Oportunidade .
c/ 2 vagas cobertas c/ portão
mínio R$ 250,00. Muito bom
para auto. REF.: 07-3318
REF.: 10-1181
automático. REF.:04-3759
negócio. REF.: 05-3651

APTo REFoRmAdo
Lindo APTo REFoRmAdo SOBRADO - JABAQUARA
APTo BoCA do mETRô
R$ 450 MIL
Ao LAdo mETRô
ConCEiÇÃo–R$ 480 miL JABAQUARA R$ 315 miL
3 dorms, suíte, arms, 2 salas
Próx.
do
Metrô
Jabaquara,
R$ 600 miL
2 dormitórios, suíte, com
armários, sala, cozinha com com 2 dorms, arms, coz. com
arms, sala 2 ambs, sacada, 2
armários, 2 banheiros lazer
banheiros e gar. demarcada,
com piscina, churrasqueira, cond. com lazer total.Portaria
24 horas REF.: 04-3612
salão de festas. Ref 08-3702

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

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

2 dormitórios, sala 2 ambientes em L, dependência de
empregada, 2 banheiros, cozinha, área de serviço. 1 Vaga Reformado R$ 600 mil
APTO METRO ANA ROSA
86 M² AU
2 doms, sala 2 ambs, 2 WC,
coz, AS, DE, 1 vaga.
R$ 440 MIL
AP. METRÔ SANTA CRUZ
80M²
3 dorm, sala 2 amb, 2 WC,
coz, lavand. s/vaga
R$ 360 Mil

CRECI 017.070

APTO JABAQUARA
76M² AU
3 dorms, 1 vaga, lazer total.
R$ 360 mil

APTO METRÔ PÇA DA áRVORE
1 QUADRA DO METRÔ - 65 M²
Reformado!!!, 3 dorms, sala 2
amb, coz, 1 vaga R$ 380 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

CASA TÉRREA
Jd. PRUdênCiA
R$ 450 miL

Otimo apto com 2 dormitórios, modernas, terraço fechado
3 dormitórios, sala ampla,
sendo 1 suite, sala 2 ambs em vidro, acabto. refinado, lav, cozinha, banheiros,lavanderia
com sacada, cozinha, lavand, qtal, area verde nos fundos,
, quintal e garagem para 2
banheiros, vaga de gar. e lazer. coz. planejada, dep. emp. e automóveis em um terreno de
Preço de ocasião. Ref .:09-3556 2 vagas gar. REF 03-3448
5x30. Ref 06-5000

SoBRAdo 3 doRmS
PTo PAULiSTA/ ExCEL.
Lindo APTo R$ 338 miL
JABAQUARA R$ 550 miL
CASA TÉRREA
REFoRmAdo

Terreno de 750 m2, casa com Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
3 dormitórios , sala , copa, 1 suíte, terraço, copa/cozinha
com armários, jardim de
cozinha, lavanderia, 7 vagas
de garagem. Aceita imóvel casa inverno, lavabo, quintal com
churrasqueira, 4 vagas de
ou apto. “URGENTE” Otima
garagem.Ref.: 15-2959
oportunidade. Ref 09- 2622

APTO PARAÍSO
APTO METRÔ VILA MARIANA
REFORMADO - 70 M2 AU

APTO PARAÍSO
100 M² AU

REFORMADO, com 3 dorms

A duas quadras do Metrô, Excel. lo- c/ arms, sala 2 ambs,cozinha
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala com Arms, lavand, ensolaraampla, copa, coz, vaga p/ vários do, lazer completo e garagem
autos, enorme qtal. Oportunidade
para 2 autos. Òtimo custo
p/ investimento! REF.: 08-3534
benefício. REF.:71-3072

APTo 3 doRm.
mETRô JABAQUARA
SÓ R$ 310 miL

SoBRAdo mETRô
JABAQUARA CidAdE
VARGAS R$ 1.200 miL

TERREno dE 640 m2
mETRô JABAQUARA
R$ 1.180 miL

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

ImóveIs

FONE: 3479-0801
99488-3594

CASA TÉRREA PRÓx.
mETRo SÓ R$ 680 miL

V. Guarani, p/ res/com, 3 stes, 3 dorms, ste, sala 2 ambs lav,
Bem próx. ao Metrô .2 dorlav, 2 amplas salas, coz, dep. coz c/ arms, estúdio musical c/ mitórios , + 2 dormitórios na
parte de baixo, sala, coz, 2
emp, depósito,, gar. cob. p/ 5
wc, saída para duas ruas,
banhs, quarto de emp. e 2
autos,qtal e entr. lat. Rua tran3 vagas de gar. e portão
vagas de gar. REF.: 05-3412
quila, próx. Metrô.REF.: 01-3744 automático. REF.: 11-3731

APARTAmEnTo 3 doRm. APTo PRox. mETRô
SÓ R$ 320 miL
JABAQUARA SÓ R$ 280 miL
rios, revers., sala com sacada,
cozinha, vaga de garagem, 60
m2 úteis, muito bem localizado. REF.:09-3745

BELA CASA TÉRREA
R$ 470 miL - mETRô
JABAQUARA

rios com armários, suíte, sala Ótima localização, c/ 2 dorms, ms, sala 2 ambientes, cozinha Bairro residencial, casa aconcheampla com sacada, cozinha sala 2 ambs, coz, AS, quintal, com forno a lenha, lavanderia gante,2 dorms, banh, sala, coz,
com armarios e garagem livre. dependência de empregada e 4 vagas de garagem. Ótimo lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas
Próximo ao comércio, excelente
investimento para locação.
e 2 vagas de garagem, p/
e jardim. Muito bem localizado!
localização!. REF:08-3799.
REF.: 11-3732
reforma. REF.: 04-3773
Fácil acesso! REF. 05-3065

ExCELEnTE SoBRAdo
CASA TÉRREA
SoBRAdo dE ViLA
V. GUARAni R$ 510 miL R$ 420 miL- oPoRTUnidAdE V.GUARAni R$ 350 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

5588-3366/5588-4423

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

oPoRTUnidAdE
APTo mETRô
SoBRAdo A 7 min. mETRô
oPoRTUnidAdE CASA SoBRAdo PRox. mETRô
ConCEiÇÃo R$ 440 miL SoBRAdo REFoRmAdo ConCEiÇÃo R$ 470 miL
TÉRREA mETRô
R$ 400 miL
EXCELENTE NEGÓCIO ! Próx. Cid. VARGAS R$ 750 miL Belo, prox ao Metrô, 2 dormitó- JABAQUARA R$ 650 miL Na Cidade Vargas com 3 dorÀ Acad. Classe A com 2 ótimos
dorms c/ arms, sala coz. ampla,
2 banhs, quarto de empregada
vagas de garagem cobertas, ótima localização. REF.: 06-3493
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115 M²
2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada,
dormitórios,
sala 2lazer,
ambientes, reformado, 2 WC´s,
repleto de 3arms
, 1 vaga, ótimo
dependencia
de
empregada, lavanderia.
R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00
R$ 605 mil - Condomínio Baixo - Edifício padrão

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

APTO PRAÇA DA áRVORE
70M2
2 dorms, sala 2 ambs c/
varanda, coz, lavand,
1 vaga. R$ 480 mil
CASA METRÔ SÃO JUDAS

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²
2 dorm, sala 2 amb c/ varanda.
DE, lazer total 1 vaga.
R$ 390 MIL

METRÔ PARAÍSO
60 M² AU
2 dorms, sala 2 ambs,
coz, WC, s/ vaga.
Reformado - R$ 320 MIL

CASA METRÔ
PRAÇA DA áRVORE
220M² AC
3 dorm, 2 vagas,
R$ 750 MIL

APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²
2 dorm, sala 2 amb, c/varanda.
DE lavand, lazer total.
R$ 480 MIL

240 M² AU
3 dorm, 1 ste, 2 salas, 4 WC,
edícula c/ 1 dor e WC, lavand.
R$ 870 MIL

LOCAÇÃO LOCAÇÃO
APTO METRÔ
VILA MARIANA
2 dorms, DE, sala 2 ambs,
1 vaga, prédio padrão.
R$ 2.500,00 - Cond. Baixo.

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

5583-0021
5581-3323
www.geraldoalvesimoveis.com
&

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.650 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

APTO
SAÚDE
R$ 419 MIL

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

SOBRADO
COND. FECHADO
R$ 649 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Excelente localização, c/ 3
dorm., 2 suítes, wc social,
living, sl. jantar, lavabo,
cozinha, lavanderia, dep. p/
empreg., garagem p/ 2 carros,
estuda propostas REF.: 17.126

Excelente condomínio fechado
c/ ruas e alamedas, lazer c/ quadra coberta, piscina, sl. Festa,
sl. Jogos, portaria 24 hs., c/ 4
suítes, living p/ 2 amb., lavado,
2 vagas, construção
de 184m² - REF.: 17.202

Local nobre, c/ 3 dorm. c/ AE,
suíte c/ hidro, sl. Estar, sl.
Jantar, sl. Visita, lav, coz. c/ AE,
dep. p/ emp., jardim, gar. p/ 2
carros, terreno 225 m², const.
193m², estuda apto. menor valor
na região - REF.: 17.357

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 390 MIL

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.050 MIL

Ótimo local da R. Ribeiro Lacerda, 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

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 C/ PISCINA
JD. SAÚDE
R$ 1.500 MIL

TÉRREA
V. BRASILINA
R$ 295 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 445 MIL

APTO
V. BRASILINA
R$ 265 MIL

Seminovo, acabto. de alto padrão, terreno 10 x 30 mts., constr. 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

Reformado, impecável, c/ 2
dormitórios, suíte, wc social,
living, lavabo, cozinha c/ AE,
churrasqueira, s/ garagem, ótima localização, bom também
p/ fins comerciais REF.: 16.412

Ótimo local, a 850 mts. do
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2
dormitórios c/ AE, living p/
2 amb. c/ sacada, cozinha
planejada, lavanderia, wc p/
empreg., garagem p/ 1 carro REF.: 16.994

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 520 MIL

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE
R$ 769 MIL

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

Ótimo local da Rua Diogo Freire, terreno 300m², construção
276m², c/ 3 dorm. c/ AE, wc
social, living p/ 2 amb., lavabo,
jd. inverno, copa, coz. c/ AE,
dep. p/ empreg., quintal, gar.
p/ 4 carros - REF.: 17.135

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

Excelente localização da Av.
Bq. da Saúde, ótimo acabto.,
c/ 2 suítes, living, lavabo, cozinha, quintal c/ área gourmet,
garagem p/ 1 carro, ótimo p/
fins residenciais ou comerciais
- REF.: 17.473

Vago, terreno 7 x 15,50 m,
construção 85 m², c/ 1 dormitório, wc social, sala, cozinha,
lavanderia, garagem p/ 1 carro,
boa localização da Rua Marquês de Lages - REF.: 17.608

Reformada, vaga, boa localização 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

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

TERRENO
V. ÁGUA FUNDA
R$ 1.690 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADO COM.
AV. BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 360 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 560 MIL

APTO
V. MORAES
R$ 250 MIL

Vago, ótimo local da rua Jussara,
c/ 2 dormitórios, wc social,
living, cozinha c/ armários,
lavanderia, depend. p/ empreg.,
garagem p/ 1 carro, terreno
4 x 21,50 mts., construção
100 m² - REF.: 15.771

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

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

Boa localização da Rua Afonso
Aliperti, Zona Mista, ótimo para
diversas finalidades comerciais,
residenciais, ou mesmo industriais, terreno plano, medindo
19,20 x 56 mts., totalizando
1.000m² - REF.: 15.960

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

A 600 mts. do Metrô Alto do
Ipiranga, c/ 3 dormitórios, 1
suíte c/ AE, wc social, living,
lavabo, cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ empreg., garagem p/
2 carros - REF.: 17.016

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

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

Ótimo local da Av. Bq. da Saúde, ótimo p/ consultório, escritório, 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

Excelente localização, a 400
mts. do Metrô Alto do Ipiranga,
vago, c/ 2 dormitórios, living.,
cozinha, lavanderia, sem
garagem, terreno 4,25 x 9,88
mts., construção 74m² REF.: 17..611

3 dorm., 2 c/ armários embutidos, 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 completo - REF.: 17.664

Vago, excelente oferta, localizado 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

SOBRADO COND. FECHADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 715 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADO COM.
FECHADO - SACOMÃ
R$ 395 MIL
Sobrado em condomínio fechado localizado na Rua Souza
Coutinho, c/ 2 dormitórios c/
AE, wc social, living, cozinha
planejada, lavanderia, garagem
p/ 1 carro - REF.: 17.484

TÉRREA NOVA
MIRANDÓPOLIS
R$ 880 MIL

Ótima local do bairro, excelente acabto., terreno 7 x 24 mts,
c/ 3 dorm., 2 suítes, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha, lavanderia, garagem p/ 3 carros,
estuda imóvel de menor valor
- REF.: 17.624

SOBRADO
JD DA SAÚDE
R$ 890 MIL

3 dormitórios c/ AE, suíte,
wc social, living p/ 2 amb.,
lavabo, cozinha c/ AE, garagem
sobsolo p/ 5 carros, construção de 220 m², estuda permuta
c/ imóvel de menor valor REF.: 17.668

APTO
V. MOINHO VELHO
R$ 370 MIL

Impecável, vago, cond. somente R$ 480,00, c/ 2 dorm.
c/ AE, suíte, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, mesa
de jantar e rack embutidos,
cozinha panejada, garagem p/
2 carros - REF.: 17.759

APTO
V. BRASILINA
R$ 380 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 950 MIL

APTO
CHÁCARA INGLESA
R$ 590 MIL

Excelente sobrado em condomínio fechado, c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/ 2
amb., lavabo, cozinha planejada, wc p/ empreg., gar. p/ 2
carros - REF.: 16.075

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

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

Reformado, ótimo acabto., c/
3 dorm. c/ AE e ar condicionados, suíte, livin p/ 2 amb.,
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/
empreg., garagem p/ 3 carros
- REF.: 17.145

Área útil de 97m², c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. planej., dep. p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, depósito individual, lazer - REF.: 17.228

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

APTO
V. BRAS. MACHADO
R$ 650 MIL

TÉRREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 630 MIL
Terreno 400 m², constr.283
m², sendo uma casa c/ 3
dorm., suíte, wc social, sala,
coz, lavand., gar. p/ 3 carros,
nos mais uma casa c/ 2 dorm.,
sala, coz., wc - REF.: 17.064

SOBRADO
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
BQ. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

Reformado, ótimo acabto., terreno 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
V.BRAS. MACHADO
R$ 720 MIL

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

SOBRADO
V. MORAES
R$ 420 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 700 MIL

APTO
CH. INGLESA
R$ 820 MIL

Vago, ótimo local, / 3 dormitórios, terraço, wc social, sala,
sl. de jantar, cozinha, lavanderia, wc p/ empregada, qto.
despejo, garagem p/
1 carro - REF.: 16.239

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

3 dorm. c/ AE, suíte, wc
social, living p/ 2 amb. c/
sacada gourmet, coz. Planej.,
garagem p/ 2 carros, área útil
de 87 m², prédio semi-novo,
lazer completo REF.: 16.863

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

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

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

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

Reformada, bom acabamento,
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living
p/ 2 amb., lavabo, escritório,
copa / cozinha c/ AE, despensa, dep. p/ empreg., quintal
c/ churrasq., gar. p/ 4 carros
- REF.: 17.485

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

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

Vago, terreno 8,50 x 30 mts.,
constr.230 m², c/ 3 dorm., suíte
c/ closet, wc social, living, 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

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

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

PÁG.
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•EMPREGO

Cartinhas para Papai Noel já podem ser adotadas nos Correios
Várias agências da região
já estão com cartinhas para
o Papai Noel que podem ser
adotadas por qualquer pessoa
interessada em entregar um
presente e realizar o sonho de
uma criança. Vale lembrar que
a maioria delas têm sonhos
bem simples como ganhar
uma boneca ou uma bola.
A campanha Papai Noel
dos Correios já acontece há
30 anos e mobiliza o país inteiro. A ação começou quando
muitos dos funcionários dos
Correios se sensibilizaram
com cartinhas escritas para o
Papai Noel, por crianças que
sonhavam com um Natal feliz.
Os Correios se encarregam

de transportar e entregar
os presentes em mãos, sem
custos para os remetentes.
Afinal, há cartinhas do país
todos que chegam às centrais.
Além das cartinhas da sociedade, desde 2010 a campanha estimula as crianças no
desenvolvimento de redação
de cartas. Assim, alunos de escolas públicas são convidados
a também expressarem seus
desejos em cartinhas. De cordo com os Correios, a prática
permite valorizar a escrita e
o interesse pelo aprendizado
escolar.
Para que tudo isso possa
se tornar realidade, os Correios contam com a ajuda

de milhares de padrinhos e
madrinhas dispostos a fazer
a magia do Natal acontecer.
Qualquer pessoa, em qualquer lugar do país, pode participar da campanha e fazer a
alegria de uma criança.
Para adotar uma cartinha,
vá a uma agência dos correios
mais próxima de sua casa.
É possível escolher uma ou
várias delas.
Depois, embale o presente
e leve aos Correios, que se
encarregarão de entregá-lo.
A data limite é 13 de dezembro, tanto para a adoção
das cartinhas quanto para a
entrega dos presentes nas
agências.

Aqui na zona sul paulistana
há várias agências participantes.
Conﬁra os endereços:
AC AEROPORTO DE CONGONHAS - Endereço:Av. Washington Luis, s/n - Vila Congonhas.
AC SANTO AMARO: Rua
General Roberto A. Carvalho
Filho, 299 - Santo Amaro.
AC INDIANÓPOLIS: Avenida Iraí, 666 - Moema.
AC RAFAEL DE BARROSPraça Osvaldo Cruz, 51 , Paraíso
AC JABAQUARA: Avenida
Jabaquara, 2763/2765 , Mirandópolis (estação Praça da
Árvore)

