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Alceu e Orquestra de Ouro 
Preto apresentam Valencianas II 
no Auditório Ibirapuera. Grátis

Restaurante italiano na 
Vila Clementino tem menu 
com toque contemporâneo
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La Casa de Papel: elenco virá ao Jabaquara
Vários dos integrantes 

do elenco da série A Casa 
de Papel, produção espa-
nhola da Netfl ix que tem 
milhões de fãs pelo mun-
do, estarão no Jabaquara. 
Pedro Alonso (Berlin), 
Alba Flores (Nairobi), Dar-
ko Peric (Helsinki), Rodri-
go de la Serna (Palermo) 
e Esther Acebo (Estocol-
mo) são algumas das pre-
senças confirmadas na 
Comic Con Experience 
2019, que acontecerá de 
5 a 8 de dezembro no 
São Paulo Expo. Restam 
poucos ingressos para o 
evento, que é considera-
do o maior do planeta em 
cultura pop. Saiba mais da 
programação.   P����� 3

GP Brasil de Fórmula 1 vai 
continuar em Interlagos?

Netfl ix/Divulgação

EMIA abre inscrições para novos 
alunos: somente dias 21 e 22/11

Referência no ensino 
de linguagens artísticas, 
a Escola Municipal de 

Iniciação Artística, no Ja-
baquara, terá 120 vagas 
para crianças nascidas em 

2014. Gratuita, a escola 
é muito procurada e sor-
teia as vagas. P����� 6

PROMOÇÃO

VERMELHO

VISTA
DINIZ

TODA A LOJA
COM ATÉ

DES
CON
TO

O campeão de Fórmu-
la 1, Lewis Hamilton já 
está em São Paulo para 
o GP Brasil de Fórmula 1 
e se declarou favorável 

à manutenção da prova 
em São Paulo. O presi-
dente Jair Bolsonaro pre-
tende transferi-la para o 
Rio de Janeiro. P����� 5

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE
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M E I O A M B I E N T E

PESQUISA

São Paulo será mais limpa no futuro?

Brasil aumenta geração de resíduos e ainda recicla pouco

Qual será o futuro da ci-
dade de São Paulo em se tra-
tando da geração e destinação 
final de resíduos sólidos? A 
quantidade de resíduos reci-
clados vai continuar aumen-
tando? Haverá redução no 
volume enviado para aterros 
sanitários? A cidade ficará 
limpa, sem pontos de despe-
jo irregular de entulho, sem 
sujeira jogada pelos pedestres 
em vias públicas, sem sacos 
de lixo doméstico colocados 
fora do horário ou em locais 
inadequados? 

Em comparação com o res-
tante do país, São Paulo tem 
uma realidade privilegiada em 
termos de serviços públicos 
(leia mais na matéria abai-
xo). A cidade conta com uma 
ampla gama de serviços nesse 
sentido: limpeza, varrição, 
coleta tradicional domiciliar 
e seletiva porta a porta, cen-
trais de triagem, ecopontos, 
pontos de entrega voluntária, 
campanhas de conscientização 
e ampliação do volume de re-
cicláveis triados e encaminha-
dos, aterros sanitários, ações 
de coleta de lixo eletrônico.

Mas, a maior metrópole do 
país pode e deve ir além. E 
várias ações já estão em desen-
volvimento para que o volume 
de lixo gerado seja reduzido 
na cidade. 

O mais importante a se 
ressaltar, entretanto, é que a 
participação da sociedade, 
seja em ações coletivas ou 
individuais, como a simples 
separação do lixo reciclável em 
casa, é essencial para garantir 
um cenário futuro de cidade 
limpa, organizada, mais sau-
dável e com gastos reduzidos 
no gerenciamento dos resí-

Os números da geração de 
resíduos no Brasil e também da 
destinação - ou falta dela - con-
tinuam impressionantes. Em-
bora a capital paulista já esteja 
bem mais adiantada no que se 
refere à coleta, destinação ade-
quada em aterros e capacidade 
de reciclagem, a situação por 
aqui é grave no que se refere à 
quantidade de lixo gerada.

Nesse início de novembro, 

foi divulgado o Panorama dos 
Resíduos Sólidos, da Associa-
ção Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe), tradicio-
nal levantamento sobre a gera-
ção e destinação dos resíduos 
em todo o país. Novamente, o 
Brasil é o maior gerador da a 
América Latina: foram 79 mi-
lhões de toneladas de resíduos 
sólidos urbanos, um aumen-

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Subprefeituras, e o ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

dos ecopontos, acesse o site 
da prefeitura - capital.sp.gov.
br - ou ligue 156. 

 No âmbito da universaliza-
ção e adesão da coleta seletiva, 
em 2019 foram projetados e 
testados novos modelos para 
garantir a aderência do cida-
dão e dos prédios públicos.                         

PGIRS
Desde 2014, a cidade conta 

com um Plano de Gestão In-
tegrada de Resíduos Sólidos. 
PGIRS da Cidade de São Pau-
lo. As diretrizes fundamentais 
do PGIRS são a não geração, 
redução, reutilização, recicla-
gem, tratamento dos resídu-
os sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada 
dos rejeitos. São considerados 
rejeitos os materiais que não 
apresentam nenhuma possi-
bilidade de reaproveitamento. 

Esse é o conceito básico, ali-
ás, em voga em todo o planeta, 
da economia circular. Toda a 
cadeia terá de recuperar, ao 
máximo, os diversos tipos de 
resíduos recicláveis, reduzindo 
assim a quantidade dos ma-
teriais dispostos nos aterros 
sanitários.

Vale destacar, pela análise 
dos dados da coleta das con-
cessionárias prestadoras do 
serviço de limpeza urbana, 
que não houve apenas o au-
mento da geração, mas tam-
bém a ampliação da cobertura 
da coleta seletiva.

No ano de 2013 apenas 14 
distritos eram atendidos com a 
coleta seletiva universalizada, 
serviço de coleta de reciclá-
veis porta a porta, já em 2018 
o serviço está presente em 
49 distritos. Há, nestes últi-
mos anos, maior expansão do 

fornecimento do serviço em 
comparação com a relação de 
evolução do volume total de 
resíduos recolhidos secos na 
cidade.    

A coleta seletiva atende aos 
96 distritos da capital, com 
uma cobertura de prestação 
de serviço atingindo 75% dos 
domicílios da cidade.

Outra tendência de com-
portamento foi a mudança 
nos hábitos de consumo do 
cidadão paulistano, que com 
a elevação de renda aumentou 
a aquisição de materiais de hi-
giene, cuidados pessoais (bele-
za e cosméticos) e limpeza, ca-
tegoria de produtos que após 
consumo geram um grande 
descarte de embalagens.    

Bairro nobre, 
muito lixo

Se, por um lado, bairros 
mais centrais celebram bons 
resultados no volume de reci-
cláveis encaminhados à coleta 
seletiva, por outro vale ressal-
tar que esses índices também 
indicam alta geração de resí-
duos. A maior geração ocorre 
nos bairros onde há grande 
concentração de empregos e 
serviços e nos distritos onde 
o perfil socioeconômico de 
renda é mais elevado.

Já em bairros com popula-
ção de menor poder aquisitivo 
ou com menos estabeleci-
mentos comerciais, não só o 
desperdício é menor, como 
também há uso reduzido de 
produtos industrializados e 
em embalagens de pequenas 
porções ou individuais. O 
resultado é que nessas regiões 
a geração de resíduos para co-
leta domiciliar é menor. 

PREFEITURA VEM DESENVOLVENDO 
VÁRIAS AÇÕES, COMO A COMPOSTAGEM 
DE SOBRAS DE FEIRAS, PARA DIMINUIR 
GERAÇÃO DE RESÍDUOS NA CIDADE

to de pouco menos de 1% em 
relação ao ano anterior. Desse 
montante, 92% (72,7 milhões) 
foram coletados - uma alta de 
1,66% em comparação a 2017, 
o que mostra que a coleta au-
mentou num ritmo um pouco 
maior que a geração. Apesar 
disso, 6,3 milhões de toneladas 
de resíduos � caram sem ser re-
colhidos nas cidades.

“Os números mostrados no 
panorama colocam o Brasil 
numa posição muito abaixo de 
outros países que estão no mes-
mo nível de renda do Brasil. 
Precisamos de medidas urgen-
tes para avançar em direção a 
melhores práticas de gestão de 
resíduos sólidos”, disse o presi-
dente da entidade, Carlos Silva 
Filho.

Os resíduos sólidos urbanos 
abrangem o “lixo doméstico” e a 
limpeza urbana - coletados nas 

cidades pelos serviços locais.
A tendência de crescimento 

na geração de resíduos sólidos 
urbanos no país deve ser man-
tida nos próximos anos. Esti-
mativas realizadas com base 
na série histórica mostra que 
o Brasil alcançará uma geração 
anual de 100 milhões de tonela-
das por volta de 2030.

Em São Paulo, são geradas 
20 mil toneladas por dia de re-
síduos sólidos, mas todo esse 
volume é corretamente enca-
minhado a aterros ou centrais 
de triagem e cooperativas que 
recebem material reciclável. 
Mas, no país todo, estima-se 
que 29,5 milhões de toneladas 
de resíduos sólidos urbanos se-
guiram para lixões.

De acordo com o estudo, há 
um contingente considerável 
de pessoas que não são alcan-
çadas por serviços regulares de 

coleta porta a porta: 1 em cada 
12 brasileiros não tem coleta 
regular de lixo na porta de casa.  
O país utiliza o aterro sanitário 
como forma de disposição am-
bientalmente correta (59,5% do 
volume coletado). Entretanto, 
mais de 3 mil municípios ainda 
destinam seus resíduos para lo-
cais inadequados.

A estagnação ou o retroces-
so de alguns índices é poten-
cializado pela falta de recursos 
destinados para custeio dos 
serviços de limpeza urbana 
que, em 2018, registrou que-
da de 1,28% de investimentos.

Considerando países com a 
mesma faixa de renda (países 
de média-alta renda, segundo 
classi� cação do Banco Mun-
dial), o Brasil apresenta índices 
bastante inferiores, pois a mé-
dia para destinação adequada 
nessa faixa de países é de 70%.

Participação

A Abrelpe enfatiza que a co-
leta seletiva está distante de ser 
universalizada, e que os índices 
de reciclagem estão estagnados 
há quase uma década. Para a 
entidade, enquanto o mundo 
fala em economia circular e 
alternativas mais avançadas de 
destinação/reaproveitamen-
to de resíduos, o país ainda 
registra lixões e precisa lidar 
com um problema de compor-
tamento da população: o bra-
sileiro ainda está aprendendo 
a jogar lixo no lixo e a fazer a 
separação do resíduo com po-
tencial de reciclagem.

“O cidadão precisa estar 
conscientizado da necessidade 
de separar o lixo dentro de casa 
e a grande maioria da socieda-
de brasileira não está”, avaliou.

duos, ou seja, um futuro mais 
sustentável. 

E nada mais simples que 
separar o lixo em casa - basta 
colocar em um só saco, todo 
material reciclável: embala-
gens de papel, plástico, metais 
ou vidro, limpos. Depois, con-
� ra no site da concessionária 
Ecourbis, responsável pela 
coleta domiciliar e seletiva, os 
horários em que o caminhão 
passa em sua rua: ecourbis.
com.br/ecoleta.aspx. 

Ações futuras
O atual Plano de Metas da 

Prefeitura prevê a redução de 
500 mil toneladas o total dos 
resíduos enviados a aterros 
municipais no período de 4 
anos, em comparação ao total 
do período 2013-2016.

A meta vem sendo cum-
prida: o acumulado previsto 
para o biênio era de 112.000t e 
já houve redução de 181.083t. 

Para alcançar a meta, no 
ano passado foram implanta-
dos quatro pátios de compos-
tagem para receber resíduos 
de feiras, com treinamento dos 
trabalhadores de 122 feiras. 

Os resíduos já estão sendo 
encaminhados os pátios, tota-
lizando 17% das feiras. 

Mais da metade do volume 
de resíduos gerado na capital é 
formado por material orgâni-
co, ou seja, restos de alimentos 
tanto de âmbito doméstico 
quanto das feiras livres. 

A cidade de São Paulo foi 
selecionada para o programa 
de co-criação de iniciativas 
na área de resíduos sólidos na 
“Plataforma de Soluções para 
Cidades”, uma iniciativa da 
rede C40, Ministério das Rela-
ções Exteriores da Dinamarca, 
grupo Clean e a Nordic Solu-
tions for C40 (plataforma de 
empresas dos países nórdicos).

Pelo programa, haverá 
ações para a gestão de resídu-
os sólidos orgânicos na cidade; 
incluindo o desenvolvimento 
de processos inovadores de co-
leta de orgânicos, tratamento 
de resíduos, transformação em 
recursos, reutilização máxima 
de orgânicos redução do uso 
de aterros e custos logísticos, 
além de inclusão social.

Esta é outra frente de traba-
lho no município: o incentivo 

às cooperativas de catadores 
e capacitação desses profis-
sionais, que, além de agentes 
ambientais urbanos, garantem 
inclusão econômica e social de 
milhares de famílias.                      

Os Ecopontos também têm  
sido mais procurados pela 
população, evitando o descarte 
irregular de entulho em vias 
públicas ou o envio de mate-
rial inadequado para aterros.  
De 2016 para 2018, houve 
um crescimento de 44,2%. Já 
no primeiro semestre deste 
ano, houve um aumento de 
13,9% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Nos 
últimos três anos, a média de 
recolhimento anual é de 355 
mil toneladas de resíduos só 
nesses pontos que recebem 
entulho (restos de material de 
construção), e bagulhos, como 
móveis e estofados velhos e 
fora de condições de doação. 
O material pode ser levado 
gratuitamente aos ecopontos, 
que funcionam diariamente, 
em pequenas quantidades, de 
até um metro cúbico por dia 
por cidadão.

 Para saber os endereços 

SOCIEDADE PRECISA AMPLIAR 
PARTICIPAÇÃO NA COLETA SELETIVA
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•EVENTO

Elenco da série A Casa de Papel estará 
no Jabaquara dia 8 de dezembro

Quem fi cou atento ao ca-
lendário de eventos da cidade 
vai poder conferir de perto: o 
elenco da série de sucesso La 
Casa de Papel, estará no Jaba-
quara no primeiro domingo 
de dezembro, dia 8 , quando 
acontece o painel Netflix da 
Comic Con Experience. Consi-
derada o maior evento de cul-
tura pop do mundo, a CCXP já 
está em sua edição e sempre é 
promovida no São Paulo Expo 
& Exhibition Center.  Dessa 
vez, acontecerá de 5 a 8 de 
dezembro. 

Ainda há alguns ingressos 
disponíveis para o domingo, 
mas os interessados devem se 
apressar, porque a velocidade 
da venda está impressionante. 
Os lotes que incluíam entrada 
para todos os quatro dias do 
evento já foram esgotados, 
bem como aqueles especiais 
- Full Experience e Epic Expe-
rience, que permitem alguns 
acessos e agendas extras es-
peciais  Também já estão esgo-
tados os ingressos para dias 6 
e 7 de dezembro. 

Profissionais da área que 
estiverem dispostos a desem-
bolsar R$ 2000 ainda encon-
tram disponível a credencial 
Unlock, que dá direito a acesso 
completo ao evento. 

Casa de Papel 
Segundo os organizadores, 

os painéis da Netfl ix na CCXP19 
serão recheados de ação. Por 
meio de um trailer fake pos-
tado nas redes sociais, o es-
túdio revelou suas principais 
atrações para o festival: as 
estrelas de “La Casa de Papel” 

– Pedro Alonso (Berlin), Alba 
Flores (Nairobi), Darko Peric 
(Helsinki), Rodrigo de la Serna 
(Palermo) e Esther Acebo (Es-
tocolmo). 

Os atores deram vida a 
alguns dos personagens mais 
queridos deste fenômeno 
mundial, que já foi visto por 
mais de 34 milhões de pesso-
as. A série foi favorita na CCXP 
2018, quando mais de seis mil 
fãs participaram de um assalto 
na Casa de La Moneda como 
parte da experiência do estan-
de da Netfl ix.

Haverá ainda participação 
de estrelas do novo fi lme de 
Michael Bay, “Esquadrão 6”, 
incluindo o próprio diretor e 
o astro Ryan Reynolds.  Com 
estreia mundial prevista para 
o dia 13 de dezembro, o longa 
narra a trajetória de seisbilio-
nários que forjam as suas pró-
prias mortes e criam um grupo 
de elite para combater o crime 
sem serem identifi cados.

O conteúdo divulgado ain-
da deixa no ar uma surpresa 
que o público pode espe-
rar no domingo (8), quan-
do acontecem os painéis da 
Netfl ix. O último dia festival  
também contará com Gal 
Gadot e Patty Jenkins em um 
painel da Warner sobre “Mu-
lherMaravilha 1984”. 

As séries também estarão 
muito bem representados por 
Iain Gleen (Game of Thrones 
e Titans), Lana Parrilla (Once 
Upon a Time) e Lesley-Ann 
Brandt (Lucifer), entre outros. 
Já o time dos quadrinistas é 
capitaneado por Neal Adams 
e Frank Miller;

Do Brasil, vão participar 
nomes como Laerte e André 
Dahmer, entre outros. 

Sobre
Em 2018, o festival recebeu 

262 mil visitantes, batendo 
recorde de público e se esta-
belecendo mais uma vez como 
o maior festival de cultura pop 

do mundo.  A CCXP já faz parte 
do calendário cultural do país e 
a edição 2019 acontecerá entre 
5 e 8 de dezembro.

Ingressos e a programação 
completa dos quatro dias pelo 
site oficial do evento: ccxp.
com.br. Local: São Paulo Expo 
(Rodovia dos Imigrantes, km 
11,5, próximo à estação Jaba-
quara do metrô) 

Confi ra os valores e dispo-
nibilidade dos ingressos:

- Quinta-feira: R$ 240,00 
(inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 
140,00 (ingresso social). 

- Sexta-feira: (ESGOTADO)
- Sábado: (ESGOTADO)
- Domingo: R$ 440,00 (in-

teira), R$ 220,00 (meia) e R$ 
240,00 (ingresso social). 

- 4 dias: (ESGOTADO)
- Epic: (ESGOTADO)
- Full: (ESGOTADO)
- Unlock (evento voltado 

para profissionais do merca-
do de entretenimento): R$ 
2.000,00 

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

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

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

COLÉGIO SANTA AMÁLIA, 

A MELHOR EDUCAÇÃO

PARA O SEU FILHO

ESTÁ AQUI!

MATRÍCULAS ABERTAS

Educação que transforma.

Educação infantil | Fundamental 1
Fundamental 2 | Ensino Médio

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

/colegiosantaamaliasaude
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Casas de repouso

Odontologia

Ambiente aconchegante, 
cheio de amor e carinho

• Enfermagem 24h
• Médico especializado em geriatria
• Nutricionista

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

R.Vieira Portuense, 56
Jabaquara

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

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

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

A Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) obte-
ve, junto à bancada paulista 
da Câmara dos Deputados, 
emendas parlamentaares para 
investimentos na estrutura 
da instituição e do Hospital 
São Paulo. O encontro foi 
realizado em Brasília no fi nal 
de outubro.

A conquista é fruto de um 
trabalho em conjunto das 
quatro instituições federais 
de ensino superior do estado – 
Unifesp, Universidade Federal 
do ABC (UFABC), Universi-
dade Federal de São Carlos 
(UFSCar) e Instituto Federal 
de São Paulo (IFSP).

“Foi um trabalho intenso, 
feito durante todo o ano de 

2019, e mesmo com a renova-
ção da bancada paulista, con-
seguimos garantir recursos de 
emendas impositivas no valor 
de R$10,5 milhões para cada 
instituição federal do Estado, 

e mais R$ 2,8 milhões para o 
Hospital São Paulo, hospital 
universitário da Unifesp, além 
de emendas individuais”, ce-
lebra a reitora da Unifesp, 
Soraya Smaili.

Bancada paulista de deputados 
destina verba para Unifesp e 
Hospital São Paulo

•SAÚDE
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•TRANSPORTE

Novo empréstimo vai acelerar obras 
da Linha Ouro, garante governo

Alguns reclamam da estru-
tura, que consideram bruta e 
esteticamente questionável. 
Outros se queixam que a de-
mora na conclusão da obra 
atrai ocupações irregulares 
e consumo de drogas sob as 
vigas e junto a canteiros de 
obras. E a absoluta maioria 
dos leitores quer mesmo é 
saber quando fi nalmente será 
concluído o trecho em obras 
da Linha 17 - Ouro, em mono-
trilho, que está em construção 
desde 2012 e que havia sido 
prometida para antes da Copa 
de 2014 no Brasil, ligando o 
Aeroporto de Congonhas à 
malha metroviária, na estação 
Morumbi da Linha 4 - Amarela. 

Há expectativas de que a 
obra seja concluída em 2021, 
mas ninguém mais se arrisca 
a dar prazos. Em outubro, o 
governo do Estado de São 
Paulo assinou empréstimo de 
U$ 296 milhões (cerca de R$ 
1,2 bilhão) com o CAF – banco 
de Desenvolvimento da Amé-
rica Latina – para a fi nalização 
do primeiro trecho da Linha 
17-Ouro do Metrô. O valor 
faz parte de uma autorização 
aprovada pelo Senado Federal 
para uma série de investimen-
tos no Estado no valor de U$ 
933 milhões, incluindo outras 
instituições fi nanceiras.

“A autorização desse em-
préstimo comprova que nos-
so governo é comprometido 
com a retomada e entrega 
das obras prioritárias para os 
cidadãos, entre elas a linha 
17-Ouro. Esse valor vai acele-

Divulgação/MetroSP

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

NA LIVRARIA SAMÁDHI 
 

Rua Diogo Freire, 275 - Jd. da Saúde  

 

Tel.: 9-8802-0788  (Paralela Av. Cursino 1400) 

XXIII  FAS 
FEIRA DE ARTESANATO 

DA SAMÁDHI 
Faça aqui suas compras de Natal 

 

Arte, Bom Gosto, Originalidade 

Preços 

Incríveis! 
23 e 24 / novembro 
das 10 às 18 horas 

•TURISMO

Fórmula 1 terá uma das últimas edições em São Paulo? 

rar a melhoria da mobilidade 
urbana para os paulistanos”, 
ressaltou o secretário de 
Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy.

O empréstimo está estrutu-
rado em quatro componentes 
principais: obras, sistemas 
operacionais, material rodante 
e gestão. 

“Um fi nanciamento deste 
tipo só é possível quando os 
projetos são bem estrutura-
dos. No caso de São Paulo 
temos a vantagem de um pla-
nejamento inteligente, bem 
realizado e absolutamente 
transparente”, destacou Mil-
ton Santos, secretário execu-
tivo da Secretaria de Fazenda 
e Planejamento. “Os recursos 
investidos facilitarão o dia a 
dia e a mobilidade da popu-
lação da capital e da Região 
Metropolitana de São Paulo”, 
fi nalizou.

Histórico 
Em março, o metrô rom-

peu contrato com o consórcio 
Monotrilho Integração, por 

considerar que as obras es-
tavam em ritmo muito lento. 
Uma nova licitação foi aberta 
e em agosto foram abertos 
os envelopes com propostas.

O vencedor foi o Consórcio 
Constran, que chegou a ser 
habilitado pelo metrô após 
análise de documentação em 
11 de setembro. Porém, um 
dos consórcios derrotados no 
processo entrou com recurso 
questionando a habilitação 
da empresa e agora o metrô 
precisa analisar. 

Em entrevista ao G1, Paulo 
Galli, secretário-executivo de 
Transportes Metropolitanos.  
explicou que duas licitações 
estão em andamento: “uma 
por obra civil, que está em 
processo final de assinatura 
de contrato. Talvez a gente 
consiga assinar na primeira 
quinzena de novembro. E o 
outro vai ser o fornecimen-
to dos trens, que tem três 
empresas internacionais in-
teressadas. Esse vai levar um 
pouco mais de tempo”, diz

A construção da Linha 
Ouro é subdividida em cinco 
partes, cada uma tocada por 
um grupo diferente: um para 
o pátio de manutenção, três 
responsáveis pela construção 
de nove estações e mais um, 
considerado o principal por 
incluir trens, as vigas por onde 
circularão e a sinalização. 
É justamente este principal 
que está com os trabalhos 
parados.

Também está prevista a 
implantação de uma ciclovia, 
recapeamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho, 
edificação do Centro Comu-
nitário e Esportivo e o lança-
mento de vigas pré-moldadas.

Quando estiver pronto, o 
monotrilho terá 7,7 quilôme-
tros, ligando o aeroporto de 
Congonhas à Estação Morum-
bi da CPTM (Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos). 
As estações contempladas 
são: Congonhas, Brooklin Pau-
lista, Jardim Aeroporto, Vere-
ador José Diniz, Campo Belo, 
Vila Cordeiro, Chucri Zaidan e 
o pátio Água Espraiada.

Há ainda um segundo tre-
cho previsto para ligar a esta-
ção Jabaquara ao aeroporto, 
pela Avenida Jornalista Rober-
to Marinho. Entretanto, como 
também não há previsão de 
quando a expansão da aveni-
da será construída e por con-
ta dos inúmeros problemas 
envolvendo a construção do 
trecho Congonhas Morumbi, 
o metrô simplesmente enga-
vetou o projeto.

INSCREVA-SE 
PARA PRÓXIMAS 

TURMAS

Pátio Água Espraiada em construção - outubro de 2019 

Lewis Hamilton já está em 
São Paulo para a disputa do 
Grande Prêmio do Brasil de 
Fórmula 1, no próximo domin-
go (17) no Autódromo José 
Carlos Pace (Interlagos). O 
inglês de 34 anos chega para a 
prova com o sexto título mun-
dial da categoria assegurado 
com duas corridas de antece-
dência, após o segundo lugar 
na etapa dos Estados Unidos, 
em Austin, no último dia 3 de 
novembro.

Foi em Interlagos, há 11 
anos, que ele conquistou seu 
primeiro título, ironicamen-
te superando um brasileiro. 
Apesar de a prova ter sido 
vencida por Felipe Massa, con-
corrente direto pelo troféu, o 
quarto lugar do então piloto 
da McLaren (com a uma ul-
trapassagem na última curva 
da volta final para cima do 
alemão Timo Glock) fez Ha-
milton encerrar o campeonato 
um ponto à frente de Massa, 

naquela ocasião na Ferrari.
“Mesmo quando corri con-

tra brasileiros, vejo que o ca-
rinho e o respeito que tenho 
aqui só cresceram. Essa é uma 
das corridas mais clássicas, 
com a participação de muitos 
fãs”, comentou.

O campeão também aca-
bou sendo questionado sobre 
a polêmica envolvendo a pro-
posta do presidente Jair Bolso-
naro de transferir o GP Brasil 
de Fórmula 1 para o Rio de Ja-
neiro. O campeão se mostrou 
contra a mudança do Grande 
Prêmio do Brasil de São Paulo 
para o Rio de Janeiro, onde há 
a expectativa de construção 
de um novo autódromo em 
Deodoro, zona oeste da capi-
tal fl uminense.

“Se já temos um circuito 
histórico (Interlagos), não é 
preciso cortar mais árvores. 
Acho que o dinheiro pode ser 
usado para coisas melhores. 
Ainda temos muita pobreza no 

Brasil. E há muita gente, muito 
talento. Se fosse o meu dinhei-
ro, usaria em causas melhores. 
Educação é fundamental. Por 
exemplo, tenho engenheiros 
jovens, mas poucos são brasi-
leiros. Deveríamos ter mais”, 
afi rmou.

Entenda a polêmica
Em maio, o presidente Jair 

Bolsonaro criou polêmica en-
volvendoos Governos dos 
estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro, além das prefeituras 
das capitais ao afi rmar que já 
em 2020 o GP Brasil seria reali-
zado no Rio de Janeiro.l 

Na ocasião, Bolsonaro assi-
nou um termo de cooperação 
com o governo do estado e 
a prefeitura da capital flumi-
nense para as obras de um 
autódromo em Deodoro, que 
deverá ter capacidade para 
receber um público de 130 mil 
pessoas. 

A mudança encerraria um 
ciclo de 30 anos seguidos em 

que o Grande Prêmio do Brasil 
ocorre no Autódromo José 
Carlos Pace, em São Paulo, po-
pularmente conhecido como 
Autódromo de Interlagos. 
“São Paulo, como havia parti-
cipação pública e uma dívida 
enorme, tornou-se inviável a 
permanência da Fórmula 1 lá. 
Então, vieram para o Rio de 
Janeiro e a construção será 
concluída em 6 ou 7 meses 
após o início das obras”, disse 
Bolsonaro à época. 

O governador João Doria 
rebateu, dizendo que a área 
escolhida para o futuro autó-
dromo no Rio de Janeiro não 
tem nada a oferecer. “Já so-
brevoei o campo de Deodoro e 
não tem nada, rigorosamente 
nada. Como é que pode imagi-
nar que um investimento que 
não está planejado, dizer que 
haverá um autódromo interna-
cional, qualifi cado e aprovado 
pelos promotores da Fórmula 
1, para realizar em 2020 o GP 

de F1?”, questionou 
Posteriormente, a própria 

Federação Internacional de 
Automobilismo (FIA) confir-
mou que o contrato com São 
Paulo iria até 2020 e as ne-
gociações para renovação 
estariam em andamento. Doria 

A área em Deodoro é co-
berta parcialmente por flo-
resta nativa, que teria de ser 

praticamente suprimida para a 
construção da pista e de toda 
a infraestrutura necessária 
à realização das corridas de 
Fórmula 1, o que tem gerado 
uma disputa judicial por conta 
das licenças ambientais que se-
riam necessárias para aprovar 
a construição do autódromo. 

Com informações 
da Agência Brasil

O campeão Lewis Hamilton é contra a mudança do 
GP Brasil de Fórmula 1 para o Rio de Janeiro
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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

Vila Mariana tem restaurante 
italiano de toque contemporâneo

Uma esquina imponente na 
Vila Clementino agora abriga 
um restaurante de culinária 
italina, mas com um pique con-
temporâneo, jeito de bistrô e 
que vem realizando algumas 
ações especiais para os aman-
tes da boa comida. 

O Diò - Arte in Cucina é um 
bistrô italiano busca aqueles 
sabores bem autênticos, que 
resultam de massas e outras 
delícias produzidas artesanal-
mente. Tudo graças ao co-
mando do chef Marco Barbieri, 
que é natural da região de 
Bologna, na Itália.  A maioria 
dos pratos, aliás, é inspirada 
no norte do país europeu. 

Na próxima terça, 19, vés-
pera de feriado, por exemplo, 
o restaurante vai promover 
um evento em que a clientela 
poderá saborear bebidas e 
delícias ao mesmo tempo.

Das 16h até as 22h, haverá 
um buff et de antepastos, tam-
bém de preparação própria, 
acompanhado de todos os 
coquetéis da cada produzidos 
com vinho do Porto. 

O desafio da casa poderá 
ser conhecido nesse dia ou 
em outras ocasiões especiais: 
produzir comida simples, com 
ingredientes de qualidade e 
bem frescos, inspirados por 
paixão pela culinária. 

Entre as opções de an-
tepasto, vale conhecer a fa-
mosa burrata italiana. Ali, a 
mozarela de búfala cremosa 
é servida com molho pesto e 
acompanhada de pães. Outra 
delícia entre as etnradas é a 
Burschetta Ficchi e Formag-
gio que, como o nome indica, 

mescla figos caramelizados 
sobre queijo provolone, no 
pão italiano. A iguaria ganha 
sabor especial graças a um 
leve toque de mel, azeite tru-
fado e fl or de sal.

E por falar em misturas de 
frutas e queijos, vale também 
conferir o Solari di Brie e Pere. 
A massa fresca artesanal da 
casa vem recheada com quei-
jo tipo brie e pera, servida na 
manteiga trufada e com lâmi-
nas de amêndoas torradas. 

Já a massa Mezaluna verdi 
di ricota e Spinacci tem, como 
o nome indica, aquele forma-
to meia lua e é recheada com 
ricota, creme de espinafre 
e nozes, servida ao molho 
branco.

Além das delícias diárias, 
o Diò trabalha com um menu 

executivo, com pratos indi-
viduais, ideais para atender 
à demanda local. Aos finais 
de semana, entretanto, têm 
uns clássicos em porções 
para duas ou quatro pessoas, 
que merecem atenção, como 
a Lasanha a bolonhesa ou 
o nhoque, que ali pode ser 
gorgonzola, ou com ragu de 
carne bovina ou com limão 
siciliano. 

E as sobremesas? A Panna-
cotta ai Frutti di Bosco, feito à 
base de creme de leite fresco 
e calda de frutas vermelhas 
ou o pudim de pistache.

O Diò fi ca na Rua Borges 
Lagoa, 189 - Vila Mariana; 
Abre de segunda a sábado 
das 12h às 23h30; domingos 
das 12h às 17h. Site: diocucina.
com.br. Telefone: 5084-2440.

•EDUCAÇÃO

Escola Municipal de Iniciação Artística, no Jabaquara, 
abre vagas para crianças nascidas em 2014

A Escola Municipal de Ini-
ciação Artística – EMIA abrirá 
inscrição, on-line e presencial 
entre os dias 21 a 22 de no-
vembro para sorteio de vagas 
para novos alunos do curso 
regular para o ano letivo de 
2020.

A EMIA é uma instituição 
pública e gratuita, que tem 
um histórico de grande pro-
cura desde sua fundação, em 
1980. A escola trabalha as 
linguagens artísticas de ma-
neira integrada, envolvendo 
a dança, a música, o teatro e 
as artes visuais.

Mas, nesse ano, as va-
gas abertas - 120 no total 
- são apenas para crianças 
nascidas em 2014. Há uma 
possibilidade de abertura de 
vagas remanescentes para 
nascidos em 2013 e 2012, em 
dezembro, mas ainda não há 
certeza. 

De qualquer forma, a es-
cola continua oferecendo 
formação continuada para 
crianças com idae entre 5 e 
13 anos, ou seja, os novos 
alunos que forem sortea-
dos - em geral, o número de 
vagas é bem menor que o de 
interessados - frequentarão 
a escola até completarem 
13 anos. 

O curso regular de inicia-
ção artística, com duração de 
no mínimo 6 e no máximo 8 
anos, é constituído por:

* 5 e 6 anos: 2 (duas) ho-
ras de aula uma vez por se-
mana, com dois professores 
de linguagens diferentes con-
comitantemente;

* 7 e 8 anos: 3 (três) horas 

de aula uma vez por semana, 
com dois professores de lin-
guagens diferentes concomi-
tantemente;

* 9 e 10 anos: 3 (três) ho-
ras e meia de aula uma vez 
por semana, com quatro pro-
fessores de linguagens dife-
rentes concomitantemente;

* 11 e 12 anos: 3 (três) ho-
ras de aula uma vez por se-
mana, com um professor de 
uma linguagem, devendo o 
aluno escolher, a cada ano, 
uma dentre as quatro lingua-
gens artísticas.

Das 120 vagas ofertadas 
parqa 2020, 60 são para o 
período matutino e outras 60 
para o vespertino. 

No mínimo 50% das vagas 
serão destinadas às crian-
ças matriculadas em escolas 
públicas e distribuídas de 
acordo com a demanda de 
cada região da cidade de São 
Paulo.

Para as inscrições on-line 
acesse:  link https://forms.
gle/ggkv5CMXnoHd3cjC9 
nos endereços http://emiasp.
blogspot.com.br/ ou https://
www.facebook.com/emia.
escolaemia/, das 0h01 do dia 
21 até às 23h59 do dia 22 de 
novembro de 2019.

Inscrições presenciais 
compareça à secretaria da 
Escola Municipal de Iniciação 
Artística – EMIA, casa 3, sedia-
da na rua Volkswagen, s/nº, 
Parque Público Lina e Paulo 
Raia, nos dias 21 e 22, das 9h 
às 11h e das 13h30 às 15h30.

A Emia
Nem todas as crianças so-

nham ou terão aptidões para 

se transformarem em artistas 
no futuro. Mas, certamente 
todas elas se beneficiam e 
crescem com aulas de arte, 
desenvolvendo uma visão 
criativa, aberta e motivada 
para fazer a diferença em 
qualquer carreira que preten-
dam seguir quando adultas.

Talvez seja esta uma das 
explicações da grande pro-
cura que tem a Escola Mu-
nicipal de Iniciação Artística 
(EMIA), onde todos os anos 
pais disputam vagas para ver 
seus fi lhos estudando gratui-
tamente várias linguagens 
artísticas. Mas, na verdade, 
o interesse pela EMIA está 
também relacionado à quali-
dade dos cursos oferecidos, 
há mais de três décadas.

A Emia promove uma 
aprendizagem baseada no 
fazer artístico, na criativida-
de e expressividade, e no 
respeito pelas diferenças e 
pelas diferentes culturas para 
crianças dos 5 aos 12 anos. 
Isso é realizado através de 
uma metodologia própria, 
inovadora e em constante 
integração com as linguagens 
de Música, Dança, Teatro e 
Artes Visuais.

A Escola foi fundada em 
1980, dentro do Parque Lina 
e Paulo Raia, também conhe-
cido como Parque da Concei-
ção, em uma casa. Passou a 
ocupar os dois demais imó-
veis inseridos no parque em 
2000, quando a Cinemateca 
foi definitivamente transfe-
rida para o prédio histórico 
do antigo Matadouro, na Vila 
Mariana.

Emia, localizada ao lado da estção Conceição, oferece educação artística 
multilinguagens gratuitamente desde 1980 e tem disputa por vagas
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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

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
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

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
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

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

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

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

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
V. GUMERCINDO

R$ 400 MIL
Reformado, bom acabto., área 
útil de 62 m², c/ 2 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, wc social, cozinha c/ 
AE, lavanderia c/ AE, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.868

APTO
SAÚDE

R$ 419 MIL
Ótimo local, a 850 mts. do 
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2 
dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha 

planejada, lavanderia, wc p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.994

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 

churrasqueira, s/ garagem, óti-
ma localização, bom também 

p/ fins comerciais - 
REF.: 16.412

APTO
V. FIRMIANO PINTO

R$ 490 MIL
A 700 mts do Metrô Imigran-
tes, reformado, ótimo acabto., 

c/ 2 dorm. c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. Ame-
ricana c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 17.181

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
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
A 600 mts. do Metrô Alto do 
Ipiranga, c/ 3 dormitórios, 1 
suíte c/ AE, wc social, living, 

lavabo, cozinha c/ AE, lavande-
ria, wc p/ empreg., garagem p/ 

2 carros - REF.: 17.016

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE e ar condicio-
nados, suíte, livin p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 3 carros 

- REF.: 17.145

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 240 m², construção 

140 m², c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, amplo 

quintal, jardim, garagem p/ 4 
carros, ótimo local do bairro - 

REF.: 17.139

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 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$ 1.100 MIL

Terreno 209m², construção 
203m², vago, c/ 3 dorm. c/ 

AE, suíte, living p/ 2 amb., es-
critório, lavado, copa e cozinha 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 

4 carros, jardim - 
REF.: 16.866

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

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

Excelente AU = 302m², impecá-
vel, c/ 4 dorm. c/ AE, 3 suítes, 1 
máster c/ closet, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, sl. jantar, sl. música, 
lavabo, copa, coz. planej., dep. 
p/ empreg., gar. p/ 3 carros - 

REF.: 16.759 

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.

COMPRO
LIVROS USADOS

RETIRO
NO LOCAL
11- 97230-2978

WhatsApp
clblivros@gmail.com

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PODÓLOGOS
ABP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Srs. (as) associados (as) a com-

parecerem no dia 27/12/2019 sexta feira em nossa 

sede social na Av. Prestes Maia, 241 - 21o andar - 

conj. 2111, São Paulo, onde realizará a Assembléia 

Geral Extraordinária para ratificação do aviso aos 

associados (as) pela imprensa, com início a primeira 

convocação às 19h  e em segunda convocação às 

19h30min, com qualquer número de associados (as).

Podólogo Salvador Libarino Amorim

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela 
graça de JESUS. Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu 
dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, fosse vós 
desamparado. Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa 
intersseção perante Deus, para que conceda viver e morrer como verda-
deiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de (esclarecer a 
graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima Trindade. 
Prometer publicar a devoção.  J.V.

MENSAGEM

DE OTIMISMO

Seja você a

 mudança que

quer vêr

neste mundo. J.V.
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IMÓVEISIMÓVEIS

PASSA-SE ROUPAS PARA fORA !

Sueli Fones : 11-5012-8149 Cel.: 11-96450-9510

Valor R$ 100,00 
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NOVENA Á 
SANTA CLARA

Oh, Santa Clara que 
seguiste a Cristo com tua 
vida de pobreza e oração. 
Fazei que, entregando-nos 

confiantes à providência 
do Pai Celeste no intei-
ro abandono aceitamos 
serenamente sua Divina 

Vontade.  D.C.L.
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Alceu Valença tem concerto grátis no Auditório Ibirapuera
Domingo tem Alceu Valen-

ça & Orquestra Ouro Preto 
gratis, na plateia externa do 
Auditório Ibirapuera, às 17h. O 
concerto Valencianas II tem re-
pertório que associa os ritmos 
de Alceu à música de concerto 
da Orquestra, e é compos-
to de canções da discografi a 
do cantor, como “Tesoura 
do Desejo”, “Táxi Lunar” e 
“Pelas Ruas que Andei”, em 
versões orquestradas, esco-
lhidas para dar continuidade à 
bem-sucedida primeira edição 
do espetáculo. 

A primeira versão - Valen-
cianas - rodou o Brasil intei-
ro e Portugal, sempre com 
apresentações esgotadas. Na 

segunda versão do concerto, 
há novas músicas, novos arran-
jos e ainda mais sucessos de 
Alceu. Após as apresentações 
no Brasil, os músicos desem-
barcam em janeiro de 2020 em 
Portugal para dois shows.

A segunda edição de Valen-
cianas pretende surpreender 
os fãs da poesia de Alceu, 
com ainda mais beleza e so-
noridades musicais. “Alceu é 
um ícone da música popular 
brasileira por sua eterna ou-
sadia e, ao mesmo tempo, 
contemporaneidade. Por isso 
acreditamos que depois de 
cinco anos, estava na hora 
de, mais uma vez, associar os 
ritmos do sertão e o folk da 

guitarra elétrica de Alceu à mú-
sica de concerto impregnada 
de versatilidade da Orquestra 
Ouro Preto”,  conta o maestro 
Rodrigo Toffolo, regente da 
Orquestra Ouro Preto, lem-
brando que a parceria entre a 
música de concerto e a música 
popular brasileira surpreendeu 
até seus produtores que viram 
nesses cinco anos de projeto 
teatros sempre com ingressos 
esgotados.

No repertório novo, os 
inúmeros sucessos que fi-
caram de fora do primeiro 
espetáculo deixaram margem 
para que fosse árdua a tarefa 
de selecionar as canções que 
fariam parte desta edição.  

O Maestro Rodrigo Toff o-
lorevela algumas: “Como Dois 
Animais”, “Dia Branco”, “So-
lidão”, “Tesoura do Desejo”, 
“Taxi Lunar” e “Pelas Ruas 
que Andei”. Escolhidas a dedo 
por Alceu, estas obras pro-
metem emocionar o público, 
em arranjos especialmente 
confeccionados por Mateus 
Freire, que também propõe 
uma nova Suíte Orquestral 
para abertura do espetáculo”, 
revela Rodrigo Toff olo.

O espetáculo acontece no 
domingo, 17 de novembro, 
às 17h, na Plateia Externa do 
Auditório Ibirapuera, locali-
zado junto ao portão 2, na Av. 
Pedro Álvares Cabral. 

•CULTURA

Iris Zanetti/Divulgação


