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Emia divulga 120 vagas 
remanescentes para nascidos 
entre 2012 e 2013

Hamburgueria Madero é 
apenas uma das novidades 
gastronômicas do fi m de ano
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Natal chega ao Ibirapuera sábado

Musical no Sesc Vila Mariana resgata 
irreverência dos Novos Baianos

O texto é de Lucio 
Mauro Filho, a direção 
de Otavio Muller, e dire-
ção musical coube a dois 
filhos de Novos Baianos 

originais - Davi Moraes e 
Pedro Baby. Novos Baia-
nos - o Musical está em 
curta temporada no Sesc 
Vila Mariana, até 15 de 

dezembro, e no palco são 
apresentados clássicos do 
grupo. como Preta, Preta, 
Pretinha. Ingressos entre 
R$ 15 e R$ 50. P����� 4
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Lentes Varilux em dobro                Lentes Hoya japonesa em dobro

Na compra de uma armação ganhe outra ou óculos de sol

ÓTICA Mara Rocha

5594-1898
2645-7506

ACEITAMOS

CARTÕES

EM ATÉ 10X* 

A foto mostra a ár-
vore de Natal do Ibira-
puera no ano passado. 
Esse ano, haverá uma 
grande diferença: ape-
sar de a estrutura ser a 
mesma, co a mesma al-
tura, a árvore não terá 
luzes. Mas, a promessa 
é de um impacto visual 
intnso, com projeções 
de iluminação a par-
tir de três pontos di-
ferentes. A decoração 
natalina desse ano e as 
caravanas turísticas co-
meçam nesse sábado, 
30 de novembro, bem 
como as apresentações 
da fonte luminosa. O 
trãnsito local também 
costuma se compliar 
por conta da atração 
turística.   P����� 3



M E I O A M B I E N T E

FUTURO

Dez dicas para Black Friday e Natal

São Paulo integra grupo de cidades em busca da redução de resíduos

É possível ter preocupações 
ambientais e ainda assim viver 
em uma sociedade que precisa 
de movimento na economia?  
É eatamente esse o conceito de 
economia sustentável Estimu-
lar o crescimento não pode  ter 
o mesmo sentido que destruir 
o planeta, com geração exces-
siva de resíduos, destruição 
dos recursos naturais e polui-
ção de ar, água ou solo. 

Especialmente nessa época 
do ano, em que as compras 
são altamente incentivadas, 
é preciso ter isso em mente. 
Aproveitar promoções como 
as da Black Friday ou prepa-
rar-se para as festas de Natal e 
trocas de pressentes não pode 
comprometer o orçamento 
doméstico nem contribuir 
para um estilo de vida que 
compromete o futuro.

O Instituto Akatu para o 
consumo consciente questina: 
“Você se prepara psicologica-
mente para o bombardeio de 
ofertas da Black Friday, no fim 
de novembro? Pode parecer 
uma piada, mas saber lidar 
emocionalmente com esse 
tipo de situação é essencial” 

O Instituto ensina que há mui-
tas influências psicológicas 
(conscientes e inconscientes) 
que afetam as pessoas em suas 
decisões de consumo, espe-
cialmente em ocasiões como 
essa. O comércio sabe disso 
e bombardeia os potenciais 
compradores com anúncios 
tentadores, além abordá-los 
com vendedores insistentes e 
bem treinados.

Para fugir dos riscos e não 
colocar em perigo nem o seu or-
çamento familiar e pessoal, nem 
causar danos ao meio ambiente, 
siga algumas dicas básicas

Faça listas
Seu celular está funcionando 

mal, está com defeito ou não 
conta com funcionalidades que 
efetivamente sejam essenciais 
ao seu trabalho ou ao seu dia a 
dia? Então aproveitar as ofertas 
da Black Friday faz sentido. 
Há tempos planeja trocar a 
geladeira ou comprar um tênis 
novo? Talvez seja o momento. 

Mas, antes de sair às com-
pras, faça listas e calcule a es-
timativa total de gastos. Pense 
em como esse valor será pago 

e evite compras paralelas, por 
impulso, que podem trazer ar-
rependimento ou provocar um 
rombo no orçamento familiar.

Consulte preços
Fazer pesquisas pela inter-

net pode ajudar a perceber se 
as ofertas realmente estão va-
lendo a pena. Alguns sites de 
consultas de preço permitem 
inclusive conferir a oscilação 
recente dos valores, evitando 
cair em ciladas como promo-
ções que na verdade apenas 
iludem o consumidor, com 
valores iguais ou até acima dos 
normalmente praticados.

Outra preocupação deve 
ser com a compra de produtos 
fora de linha, que já foram 
substituídos por mais moder-
nos ou avançados. Pode ser um 
bom negócio, quando o novo 
modelo é apenas de um novo 
design ou tem poucas funcio-
nalidades a mais. Mas, con-
fira: terão a mesma garantia? 

Valorize a 
durabilidade

De nada adianta comprar 

A capital paulista faz parte do 
C40, uma rede global de gran-
des cidades que tem dois objeti-
vos principais: criar cooperação 
na redução da emissão de ga-
ses do efeito estufa e promover 
ações em grupo entre empresas, 
administrações públicas e a so-
ciedade, visando a combater as 
mudanças climáticas. 

E, há um ano, a Prefeitura 
passou a integrar o Deadli-
ne 2020 – Carta de Compro-
misso com o Acordo de Paris, 
documento em que as cidades 
se comprometem a reduzir as 
emissões dos gases causadores 
do efeito até 2050 e cumprir 
com as metas do Acordo. Com 
a assinatura da Carta, o muni-
cípio passou a fazer parte do 
Programa de Ação Climática.

Entre os principais desafios 
desse programa está a dimi-
nuição na geração de resíduos. 
No atual plano de metas, por 
exemplo, consta a proposta de 
reduzir em 500 mil toneladas o 
total de resíduos encaminhados 
a aterros sanitários, ampliando 
sua vida útil com ações de in-
centivo à reciclagem e ao me-
nor desperdício de alimentos. 

Outra frente de ação tem 
sido no sentido de criar leis e 
campanhas de conscientizqa-
ção para combater o uso de 
plásticos de uso único  na ci-
dade. O comércio já não pode 
usar canudos feitos do material 
e agora foi aprovada, na Câma-
ra Municipal, uma lei para im-
pedir o uso de outros itens des-
cartáveis como pratos, talheres 

e copos feitos de plástico, a par-
tir de 2021.

Também foi promovida, 
recentemente, a conferência 
“Catalisando Futuros Urbanos 
Sustentáveis”, promovida pela 
Prefeitura de São Paulo, pelo 
Programa Cidades Sustentáveis 
e a Plataforma Global para Ci-
dades Sustentáveis (GPSC), do 
Banco Mundial, com apoio do 
Fundo Mundial para o Meio 
Ambiente (GEF, em inglês).

Além de debater a necessida-
de de reduzir a emissão de po-
luentes e de criar mais espaços 
verdes, a conferência focou no 
debate sobre o gerenciamento 
dos resíduos sólidos. 

De acordo com a Onu Meio 
Ambiente, sem ele, rios trans-
bordam e substâncias nocivas 

poluem o ar, entre outros male-
fícios. Com ele, é possível gerar 
oportunidades para milhões 
de pessoas, como as que traba-
lham na cadeia da reciclagem. 

Segundo o relatório Que 
Desperdício 2.0: Um Retrato 
Global da Gestão de Resídu-
os Sólidos até 2050, do Banco 
Mundial, a taxa global de pro-
dução de lixo se tornará duas 
vezes maior que a de cresci-
mento populacional nos próxi-
mos 30 anos. “Cidades e países 
estão se desenvolvendo rapida-
mente, sem sistemas adequa-
dos para comportar a mudança 
nos resíduos jogados fora pelos 
cidadãos”, diz o estudo.

Na contramão dessa tendên-
cia, São Paulo vem aos poucos 
adotando metas e ações que 

Participe, discuta, reflita. 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 
final de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Subprfeituras, e o ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

um produto em oferta se sua 
qualidade é baixa e em breve 
precisará ser aposentado ou 
descartado.

Novamente, a internet pode 
ser uma boa aliada. Consulte 
a opinião de outros compra-
dores da mesma marca. Essa 
lógica não vale apenas para 
produtos eletro eletrônicos, 
mas até para roupas, móveis; 
ou até para perecíveis como 
alimentos e bebidas.  

Está na moda?
Cuidado ao optar por pro-

dutos “da moda” ou mesmo na 
compra de itens que vão deixar 
de ser úteis em breve. 

Aquele produto super cha-
mativo, de cor intensa, em 
breve vai “enjoar” e deixar de 
ter utilidade? Vale para rou-
pas, móveis, acessórios, itens 
de decoração. 

Também vale refletir mui-
to antes de comprar itens 
para crianças e adolescen-
tes em fase de crescimento. 
Inevitavelmente, eles vão 
deixar de servir? Então não é 
preciso comprar vários deles, 
correto?

Qual o custo de 
manutenção?

Quando o consumidor 
opta por um aparelho, deve 
levar em consideração que 
terá um custo de uso: podem 
ser pilhas, baterias ou eletri-
cidade. 

Quanto vai aumentar sua 
conta de energia no fim do 
mês com o novo item com-
prado? Quantas pilhas serão 
necessárias para manter em 
funcionamento o brinque-
do novo das crianças? Uma 
impressora pode parecer de 
baixo custo, mas quanto vai 
consumir de papel e tinta por 
mês? 

Comprar ou  
compartilhar?

Outra pergunta essencial 
na hora de sair às compras, 
seja em épocas de liquidação 
e ofertas ou em época de pre-
sentear alguém é:

“Preciso tanto desse item 
que é melhor tem um, com 
exclusividade? Ou vou usar 
eventualmente e posso com-
partilhar, emprestar, alugar?”

Uma caixa de ferramentas 
ou uma furadeira - serão usa-
das com frequência? Ou uma 
barraca de camping? 

Outro bom exemplo é a bi-
cicleta: se vai usá-la com bas-
tante frequência, pode valer a 
compra. Caso contrário, não 
é melhor alugar? E um livro? 
Não será encontrado em uma 
biblioteca ou com um amigo?  

Como será feito o 
descarte no futuro?

Consumidores responsáveis 
por todo o planeta estão se 
preocupando com o descarte 
de produtos já no momento 
da compra. De que materiais 
é feito? A empresa se respon-
sabiliza pela reciclagem dos 
itens após o consumo? Isso 
vale tanto para a garrafa de 
vinho quanto para o celular, o 
veículo, o laptop...

Se tem dúvidas, ligue para 
o fabricante. Essa atitude es-
timula as empresas a repensa-
rem suas práticas e garantirem 
descarte correto dos produtos. 

Para os materiais reciclá-
veis  mais comuns - plástico, 
metais, papéis e vidros - vale 
lembrar que o ideal é encami-
nhar o descarte para a coleta 
seletiva. 

Nas zonas sul e leste paulis-
tanas, o serviço é prestado pela 
concessionária Ecourbis. Para 
saber o dia e horário em que 

o caminhão passa em sua rua, 
acesse: https://www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html  

Evite embalagens
Quando sair às compras 

para a Black Friday ou para 
o Natal, lembre-se: as sacoli-
nhas, por mais lindas que se-
jam, apenas representam estí-
mulo ao consumo e devem ser 
evitadas sempre que possível. 
Use sacolas retornáveis, não 
compre caixinhas de presentes 
que não possam ser reaprovei-
tadas - até pela pessoa que vai 
receber o embrulho. 

As embalagens, sacolas e 
caixas inevitáveis, que já vêm 
com o produto, também de-
vem ser reaproveitadas ou en-
caminhadas para a reciclagem. 

Não acumule, doe
Comprou um livro? Doe o 

anterior, já lido. Ganhou uma 
roupa nova? Doe outra peça 
antiga similar que esteja es-
quecida no armário. Acumular 
coisas tem efeito psicológico, 
social e ambiental danoso. Há 
inúmeras entidades e pessoas 
precisando desse apoio. Mas, 
lembre-se: só vale doar o que 
ainda está em boas condições 
de uso. Caso contrário - enca-
minhe o que for possível para 
a reciclagem.

Valorize o momento
Ao optar por economizar 

nas compras de objetos, o 
consumidor pode ter dinhei-
ro para outras atividades que 
vão movimentar a economia, 
porém sem gerar tantos re-
síduos ou consumir recursos 
naturais: um jantar romântico, 
um piquenique em família, 
uma viagem com amigos... 
Experiências não valem mais 
que roupas guardadas em um 
armário?

PRECISA DE TANTA SACOLINHA 
AO FAZER COMPRAS? RECUSE 
EMBALAGENS SEMPRE QUE POSSÍVEL

podem aliviar o problema. Por 
exemplo, a Prefeitura aderiu 
neste ano ao Compromisso 
Global da Nova Economia de 
Plástico, com o objetivo de que 
100% das embalagens plásticas 
possam ser recicladas ou rea-
proveitadas até 2025.

Outra medida é a ampliação 

dos pátios de compostagem: 
atualmente, são cinco, que re-
cebem resíduos dos mercados 
públicos e têm capacidade para 
até 10 toneladas/dia. Para o 
fim de 2020, estão prometidos 
17 pátios, a fim de tratar 100% 
dos resíduos das mais de 800 
feiras livres semanais da capital.
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• NATAL

Árvore do Ibirapuera e fonte 
serão inauguradas no sábado, 30

Prepare-se: a partir desse 
sábado, o clima natalino inva-
de de vez a cidade, novamen-
te. O tempo passa rápido e o 
ano está acabando, mas na 
região do Ibirapuera é pre-
ciso ter uma certa paciência 
para conferir a decoração e 
os efeitos luminosos que vão 
banhar o parque ao longo 
das próximas semanas. Ou 
mesmo para simplesmente 
trafegar pela região.

A Árvore de Natal e a Fon-
te Luminosa, já tradicionais 
atrações da cidade serão inau-
guradas no período noturno. 
Novamente, a árvore foi posi-
cionada não na praça central 
da Avenida Pedro Álvares Ca-
bral, mas sim ao lado do Lago 
do Ibirapuera, junto  uma das 
entradas do parque. 

Parceria da Prefeitura com 
a Iniciativa privada, a Árvore 
de Natal esse ano terá uma 
importante novidade. a árvo-
re não terá lâmpadas. Envol-
vida por 21 laços forrados por 
veludo, a árvore gigantesca 
terá agora efeitos lumino-
técnicos projetados a partir 
de três pontos distintos do 
parque, provocando diversas 
nuances, enquanto “lavam” 
sua superfície.

Com 13,30 metros de di-
âmetro, a árvore tem 42 m 
de altura, no total. A estrela 
no seu topo tem 7 metros de 
altura. O equipamento é com-
plementado pelas caravanas 
que integram o projeto Nata-
lino da Coca-Cola, parceira da 
Secretaria do Verde e do Meio 

A tradição é tão grande 
que a comunidade do Jaba-
quara já fica na expectativa 
de agendamento da data. Em 
2019, Papai Noel chega à Pra-
ça Barão de Angra, pertinho 
da Rodovia dos Imigrantes 
e também do terminal Jaba-
quara do metrô, na próxima 
quarta, 4 de dezembro, às 
19h, em carro aberto. 

O evento é gratuito e aber-
to a qualquer interessado. Já 
a partir das 18h são distribuí-
das as senhas, para organizar 
a ordem de atendimento às 
famílias, que poderão fazer 
fotos, conversar e entregar 
cartinhas da garotada para o 
bom velhinho. 

Papai Noel chega em um 
carro aberto, modelo antigo 
charmoso, acenando pelas 
ruas do bairro. A recepção 
ao Papai Noel é um evento 
da Escola Nossa Senhora das 
Graças e ocorre na Cidade 
Vargas já há mais de 20 anos. 

Depois de circular pelo 
bairro, o bom velhinho é re-
cebido com fogos e aplausos, 
entra na escola, que tem um 
ambiente super acolhedor 
em seu pátio frontal. A área 
é toda decorada, com a tra-

dicional árvore de Natal, ca-
deiras de veludo vermelho, 
enfeites, como numa grande 
casa de Papai Noel. 

É nesse ambiente que ele 
recebe cada uma das crianças, 
ouve seus pedidos, recebe-
cartinhas, posa para fotos 
exclusivas.”Enquanto aguar-
dam sua vez, as famílias não se 
incomodam com a espera, por-
que criamos toda uma situa-
ção de aconchego. As famílias 
se encantam em explorar a de-
coração do ambiente, podem 
conferir trabalhos de arte dos 
alunos ou ficar em cadeiras 
da cantina escolar”, explica. 
“Todos podem curtir a festa 
por mais tempo, sem pressa”.

Serviço:
A recepção ao Papai Noel 

acontece quarta, dia 6 de de-
zembro de 2019, a partir das 
19h. Distribuição de senhas a 
partir das 18h. A Escola Nossa 
Senhora das Graças fica na 
Praça Barão de Angra, 91, pró-
ximo ao terminal Jabaquara 
do metrô e à  Rodovia dos 
Imigrantes, altura do quilô-
metro 11,5 (junto ao viaduto 
Matheus Torloni/SPExpo). 
Telefone: 5588-4488. Site: 
ensg.com.br.

Papai Noel chega ao 
Jabaquara na próxima 
quarta, 4, em carro aberto

Ambiente. As caravanas ilumi-
nadas são compostas por oito 
caminhões com 13 metros de 
comprimento, decorados com 
cerca de 3.700 garrafas PET 
de diferentes tamanhos que 
são iluminadas por manguei-
ras de LED.

A caravana visitará o local 
(na entrada do portão 10 do 
Ibirapuera) nos fins de sema-
na, entre as 21h e 22h. A ár-
vore permanecerá no parque 
até 6 de janeiro.

Fonte luminosa
O espetáculo da fonte lu-

minosa repete o sucesso dos 
anos anteriores, mesclando o 
jogo de imagens sobre a cor-
tina criada a partir da “dança” 
das águas, em sintonia com 
uma trilha sonora especial. 
Esse e um jogo cenográfico 
que, se é previsível, ainda 
assim impressiona: o acendi-
mento de todas as árvores 
ao redor do lago, por meio de 
lâmpadas de LED.

O diferencial deste ano 

será a introdução de uma 
área reservada aos deficientes 
físicos, com audiodescrição 
e tradução na linguagem de 
libras.

A estrutura da fonte foi 
montada entre 29 de outubro 
e 26 de novembro, para que 
pudesse ser apresentada ao 
público na mesma data de 
inauguração da Árvore de 
Natal, no sábado (30 de no-
vembro). Já a desmontagem 
acontece ao longo de janeiro 
de 2020. Os espetáculos têm 
duração de vinte minutos e 
serão apresentados até o dia 
6 de janeiro, diariamente, em 
três horários: 20h, 20h30 e 21h.

A fonte foi revitalizada 
pela Elo Cartões em 2017 e, 
desde então, tem reiterado 
sua parceria para dar beleza 
e movimento aos 60 mil li-
tros de água por minuto que 
compõem as coreografias. É 
sobre a cortina de água for-
mada pelas torres que lançam 
até 24 jatos verticais que são 

exibidas as imagens, dando 
um efeito futurista ao projeto.

SERVIÇO
- Fonte Elo Ibirapuera.
Inauguração: 30/11. Horá-

rio: 20h. Apresentações de 
Natal: diariamente, em três 
sessões: às 20h, 20h30 e 21h. 
Modo Ornamental: a fonte 
funciona em modo ornamen-
tal todos os dias, de 2ª a 6ª, 
das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
Sábados e domingos, das 09h 
às 12h e das 14h às 18h.. Local: 
Parque Ibirapuera – Avenida 
Pedro Álvares Cabral, s/n 

- Árvore de Natal
Inauguração: 30/11 Horá-

rio: 20h Exibição: de 01/12/2019 
a 06/01/2020.

 - Caravana: 
Aos sábados e domingos, 

às 20h, em frente à árvore. 
Coral Natalino Datas: dias 
30/11, 07/12 e 14/12 Horário: 
20h Duração: 20 minutos cada 
espetáculo. Local: Parque 
Ibirapuera – Avenida Pedro 
Álvares Cabral, s/nº

ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

NATAL�2019
TRAGA�SUA�FAMÍLIA�E�AMIGOS.

PRAÇA�BARÃO�DE�ANGRA,�91�-�JABAQUARA�

Dia�04�de�Dezembro
Quarta�Feira�-�19�horas
distribuição�de�senhas�
a�partir�das�18�horas

Dia�04�de�Dezembro
Quarta�Feira�-�19�horas
distribuição�de�senhas�
a�partir�das�18�horas

TRAGA�SUA�FAMÍLIA�E�AMIGOS.
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•GASTRONOMIA

Hamburgueria Madero vai 
inaugurar loja no Plaza Sul

Correria de fi m de 
ano pede praticidade 
até na alimentação. 
Mas, por que perder a 
oportunidade de aliar 
diferentes atividades e 
ainda de experimentar 
novos sabores?

No Plaza Sul Sho-
pping acaba de inau-
gurar uma unidade 
da Massa na Caveira, 
Pizza House que ofe-
rece massa artesanal, 
leve, fi ninha e crocan-
te com combinações 
inusitadas e ingredien-
tes sempre frescos, na 
Praça de Alimentação. 

Também nos últimos dias 
abriu as portas uma unidade 
da Casa Bauducco, no piso 1, 
próximo à C&A, onde o pú-
blico vai poder saborear uma 
fatia de panettone quentinha 
polvilhada com açúcar e cane-
la ou um croissant.

 E não para por aí: está pre-
vista para o dia 9 de dezem-
bro a abertura de uma uni-
dade do restaurante Madero 
Steak House. A famosa rede 
tem no cardápio diversas op-
ções de cheeseburguers gour-
met servidos no pão crocante 

e assados na hora, sanduíches 
fi t, aperitivos, palmito assado 
na manteiga e flor de sal, 
chopp na caneca congelada, 
as bebidas saudáveis do Ma-
dero, brigadeiro e brownie, 
entre outras delícias. O res-
taurante estará localizado no 
piso 1, em um espaço de 521 
metros quadrados. 

“Desde a revitalização do 
Plaza Sul Shopping, celebra-
mos a chegada de marcas de 
diferentes segmentos para 
complementar o mix de lojas 
e oferecer aos nossos clientes 
produtos variados e de qua-

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

NOVIDADE! SANDUÍCHES 
GRELHADOS

Fones: Fones: 2276-79012276-7901

GRELHADOSGRELHADOSGRELHADOSGRELHADOS

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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CUPIM
COM VINAGRETE

SÓ 

R$ 9,90 (CADA)

GRELHADOSGRELHADOS

CALABRESA
COM VINAGRETE

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ C/ VINAGRETE

•CULTURA

Musical que reconta trajetória dos Novos Baianos está 
em cartaz no Sesc Vila Mariana até 15 de dezembro

Uma trupe incrível se uniu 
para contar a história de outra 
trupe incrível. Ou seria can-
tar? Em cartaz desde o início 
de novembro no Sesc Vila 
Mariana, o espetáculo Novos 
Baianos - o Musical pode ser 
conferido até 8 de dezembro 
e ainda há ingressos dispo-
níveis. 

O texto é de Lucio Mauro 
Filho, a direção de Otávio Myl-
ler e a direção musical coube 
a dois fi lhos de “Novos Baia-
nos” originais - Davi Moraes 
(filho de Moraes Moreira) e 
Pedro Baby (filho de Pepeu 
Gomes e Baby do Brasil, ante-
riormente conhecida por Baby 
Consuelo)

No turbulento final dos 
anos 1960, o grupo musical 
Novos Baianos iniciou uma 
trajetória que modifi caria para 
sempre a história da música 
brasileira.

 A original mistura propos-
ta por Baby do Brasil, Pepeu 

Gomes, Moraes Moreira, Luiz 
Galvão e Paulinho Boca de 
Cantor impulsionou uma revo-
lução rítmica e comportamen-
tal, marcada por liberdade, 
poesia e coletividade. 

Esta saga é a inspiração 
deste musical inédito, em 
que 12 artistas, entre atores, 
músicos e compositores, re-
vivem as peripécias e a arte 
do grupo no palco do Teatro 
Antunes Filho.

Entre as canções apre-
sentadas no palco, clássicos 
como “Mistério do Planeta”, 
“Preta Pretinha”, “Brasil Pan-
deiro”, entre outras.

História do grupo
Embora tenham feito re-

apresentações históricas e 
reencontros, o grupo Novos 
Baianos teve seu auge entre 
os anos de 1969 e 1979. 

A força do grupo formado 
basicamente por baianos, 
como indica o nome (Baby 
era de Niterói - RJ) etava na 

irreverência, no figurino co-
lorido, no despojamento dos 
integrantes. 

Em um misto de cultura 
infl uenciada pelo movimento 
hippie mundial com a brasi-
lidade na música, compuse-
ram canções que mesclavam 
diferentes ritmos brasileiros 
como samba, bossa nova, 
frevo, baião, choro, afoxé e 
ijexá ao rock n’ roll.

Faziam parte: Moraes Mo-
reira (compositor, vocal e 
violão), Baby do Brasil (vocal), 
Pepeu Gomes (guitarra), Pau-
linho Boca de Cantor (vocal), 
Dadi (baixo) e Luiz Galvão 
(letras) entre outros. 

O álbum Acabou Chora-
re, do grupo,  foi eleito pela 
revista Rolling Stone como 
o melhor disco da história da 
música brasileira em outubro 
de 2007.

Serviço
O espetáculo está em car-

taz às 1quintas, sextas e sá-

bados, 21h, e aos domingos 
e feriados 18h.  Classifi cação 
etária: 16 anos e menores 
podem assistir desde que 
acompanhados dos respon-
sáveis, com documentação.
Ingressos a R$ 15 (credencial 
plena), R$ 25 (meia entrada) 
e R$ 50 (inteira). 

Bilheteria: Terça a sexta-

-feira, das 9h às 21h30; sába-
do, das 10h às 21h; domingo 
e feriado, das 10h às 18h30 
(ingressos à venda em todas 
as unidades do Sesc).Horário 
de funcionamento da Unida-
de: Terça a sexta, das 7h às 
21h30; sábado, das 9h às 21h; 
e domingo e feriado, das 9h 
às 18h30.Estacionamento: 

R$ 5,50 a primeira hora + R$ 
2,00 a hora adicional (Cre-
dencial Plena: trabalhador no 
comércio de bens, serviços e 
turismo matriculado no Sesc 
e dependentes). R$ 12 a pri-
meira hora + R$ 3,00 a hora 
adicional (outros). 111 vagas. O 
Sesc Vila Mariana fi ca na  Rua 
Pelotas, 141. Tel: 5080-3000.

lidade. Neste novo 
momento do shop-
ping, nossos clien-
tes encontram ainda 
mais conveniência, 
com lojas como a 
Daiso, e podem vi-
ver momentos pra-
zerosos com opções 
gastronômicas ainda 
mais deliciosas”, co-
menta Amanda Ama-
ral, Coordenadora de 
Marketing do Plaza 
Sul Shopping.

Recentemente, 
o centro comercial 
também havia re-

cebido também uma nova 
unidade da rede Pecorino. E 
conta com outras boas op-
ções gastronômicas em for-
mato restaurante:  Cervejaria 
Braugarten, La Pasta Gialla, 
Sampa no Prato, Mustang 
Sally, Viena e  Outback.

O Plaza Sul Shopping fi ca 
na Praça Leonor Kauppa, 100, 
Jardim da Saúde. SAC: 4003-
7220. Horário de funciona-
mento: de segunda a sábado, 
das 10h às 23h (lojas, das 10h 
às 22h), e, aos domingos, das 
10h às 23h (lojas, das 14h às 
20h).
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•COMUNICAÇÃO

Ao vivo, subprefeitos falam em 
rádio. Participe com perguntas

O programa de Rádio Me-
trópole em Foco, comandado 
pelos jornalistas Pedro Nastri 
e Duda Jr. está entrevistan-
do subprefeitos da cidade. 
O programa vai ao ar pela 
Radio Trianon AM, 740 MHZ, 
de segunda a sexta, das 9h30 
às 11h. O jornal São Paulo Zona 
Sul participará das entrevistas 
dos subprefeitos do Jabaquara 
e da Vila Mariana.

Jabaquara
O subprefeito do Jabaqua-

ra, Arnaldo Faria de Sá, estará 
no estúdio nessa sexta-feira, 
29 de novembro. O subprefei-
to deverá falar sobre a implan-
tação de uma unidade do Des-
complica SP na Subprefeitura 
do Jabaquara e de trabalhos de 
prevenção por conta da proxi-
midade das chuvas de verão.

Arnaldo ainda deve comen-
tar o Orçamento para 2020 da 
Subprefeitura do Jabaquara, 
que prevê R$ 31,1 milhões para 
a Subprefeitura Jabaquara, na 
região Sul de São Paulo. Duran-
te a tramitação, o projeto pode-
rá incluir alterações propostas 
por munícipes e vereadores.

Alguns setores da Subpre-
feitura Jabaquara se desta-

cam entre os investimentos 
previstos para 2020. Serão 
destinados R$ 4 milhões para 
a manutenção de sistemas de 
drenagem na região.

O orçamento para requa-
lifi cação e promoção da ocu-
pação dos espaços públicos 
também registrou aumento 
signifi cativo. Serão destinados 
R$ 8,6 milhões em 2020, frente 
a R$ 4,4 milhões neste ano. A 
Subprefeitura Jabaquara terá 
ainda R$ 2,1 milhões para inves-
tir na Operação Tapa-Buraco.
Perguntas pelo WhatsApp (11) 
99927-6210 ou fone do ouvinte 
3289 -3580

Vila Mariana:
O subprefeito de Vila Ma-

riana, Fabrício Cobra Arbex, 
também participará do pro-
grama. A data prevista é 9 de 
dezembro. 

Entre outros temas, Fabrí-
cio poderá falar do projeto 
Bairro Amigo do Idoso, projeto 
idealizado há uma década e 
que foi recentemente retoma-
do, em parceria com a Unifesp. 
A ideia é transformar a Vila 
Clementino, bairro com gran-
de concentração de serviços 
de saúde, em exemplar para 

uso e convivência de idosos 
na cidade. 

Outra obra em andamento 
no bairro certamente será 
abordada - a requalificação 
do Largo Ana Rosa, antiga de-
manda da comunidade local. 

Com relação ao orçamento 
2020, estão estimados R$ 46,8 
milhões para a Subprefeitura 
da Vila Mariana, incremento 
de 26% em comparação a 2019. 
O valor será destinado aos dis-
tritos de Moema, Saúde e Vila 
Mariana. A verba para promo-
ção da sustentabilidade am-
biental e manutenção de áreas 
verdes e vegetação arbórea 
teve aumento de 209%. Em 
2019, foram aplicados R$ 4,2 
milhões, enquanto a previsão 
para 2020 é de R$ 13 milhões.

A subprefeitura também 
deverá receber mais de R$ 10 
milhões para requalificação 
e promoção da ocupação de 
espaços públicos.

Para participar do progra-
ma com perguntas e opini-
ões, entre em contato pelo 
WhatsApp (11) 99927-6210 ou 
fone do ouvinte 3289 -3580 
Poderá ouvir também, ao vivo 
pelo site da Rádio Trianon.

ENSINO NA ZONA SUL. 
23 novas escolas.
Melhorias em outras 113.
70 mil alunos 
beneficiados.

Prefeitura de São Paulo informa:

SAIBA MAIS EM
PREFEITURA.SP.GOV.BR

Na cidade de 
São Paulo, toda 
criança importa.

Somos o maior grupo de 
óticas do Brasil, com mais de 
1.200 lojas distribuídas pelo 
território nacional.

Nosso diversi� cado mix 
de produtos e soluções alia 
moda, qualidade, alta tec-
nologia e proporciona as 
melhores opções em lentes, 
armações e óculos de sol das 
principais grifes do mercado. 

As Óticas Diniz  contam 
ainda com as marcas exclu-
sivas DNZ, Hit e Dii Eyewear 
(peças com custo benefício 
de excelente qualidade). 

Além disso, proporciona-
mos um atendimento exclu-
sivo e personalizado. Nosso 
maior compromisso é aten-
der bem a cada um de nos-

sos clientes.. E por meio da 
assinatura ‘Vista Diniz’ refor-
çamos a nossa presença em 
todos os momentos da vida 
do consumidor – desde vestir 
óculos solares para se prote-
ger do sol e dar um “up” no 
visual até quando é preciso se 
vestir de con� ança e atitude 
com óculos de grau, sem dei-
xar de estar na moda.

A mais nova unidade do 
grupo Óticas Diniz foi recen-
temente inaugurada na Vila 
Clementino trazendo em seu 
portfólio marcas como Prada, 
Ana Hickmann, Max Mara, 
Lacoste, Tommy Hilfger,Evo-
que,Hugo Boss e muito mais.

Trabalhamos com as me-
lhores lentes do mundo: Essi-

lor, Hoya e Zeiis.
Venha nos conhecer e 

se vestir de atitude e muito 
charme. Sempre 2com o me-
lhor preço da região, pois co-
brimos qualquer oferta. Basta 
trazer o seu orçamento com-
provado.

Para leitores do jornal SP 
Zona Sul daremos desconto 
de 15% em armações e ócu-
los de Sol, basta citar o códi-
go ZSDNZ946.  E tem mais... 
Lentes em Dobro Zeiis e Va-
rilux. Mais detalhes consulte 
o regulamento na loja.

A unidade Vila Clementi-
no das Óticas Diniz � ca na 
Rua Pedro de Toledo, 946 – 
Vila Clementino. Telefones: 
-3232-1613  e  3232-1614

Já conhece as Óticas Diniz?
•COMÉRCIO

Casarão abandonado da Paulista 
será transformado em Museu

A Avenida Paulista vai co-
memorar 128 anos em 8 de 
dezembro. E já ganhou um 
presente essa semana. O úl-
timo de seus casarões, que 
está deteriorado, pichado, vai 
ser restaurado. Melhor ainda: 
vai se transformar em um 
Museu que consegue reunir 
os conceitos de preservação 
da história com olhar voltado 
para o futuro. 

 A ideia é inaugurar o novo 
espaço cultural da cidade em 
2022, mesmo ano em que está 
prevista a reabertura do Mu-
seu do Ipiranga, totalmente 
repaginado. 

O projeto será viabilizado 
graças a uma parceria com a 
CNI Confederação Nacional da 
Indústria, que terá concessão 
do terreno e do prédio por 35 
anos. 

O casarão é conhecido 
como Residência Joaquim 
Franco de Mello porque foi ha-
bitado por esse barão do café 
no início do século passado. 
Ocupa um terreno de 4720m², 
mas de área construída são 
apenas 600 metros quadra-
dos, ali no número 1919 da 
Avenida Paulista. O imóvel já 
teve 35 cômodos internos!

Como no caso do Parque 
Modernista, na Vila Mariana, 
o tombamento do casarão do 
café gerou uma longa dispu-
ta judicial entre a família de 
proprietários e o Governo do 
Estado, o que também explica 
seu estado de conservação e 
falta de projetos defi nitivos. 

Essa semana, o Governador 
João Doria, anunciou o acordo 
com a CNI que, por meio do 
Sesi, vai implementar ali um 

novo espaço imersivo e inte-
rativo, nos moldes do famoso 
Exploratorium, laboratório 
público de aprendizado loca-
lizado em São Francisco, nos 
Estados Unidos. 

O anúncio foi feito durante 
a visita da comitiva do Governo 
do Estado ao Exploratorium, e 
contou com a presença dos 
Secretários de Estado Sérgio 
Sá Leitão (Cultura e Economia 
Criativa) e Patrícia Ellen (De-
senvolvimento Econômico) e 
do presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade. O local 
passará por reformas, preser-
vando as características do 
local, para a implantação do 
novo espaço expositivo que 
ainda não tem nome defi nido. 
O restauro do imóvel e a cons-
trução do anexo vai acontecer, 
garante o Governo,  de acordo 
com projeto aprovado nos 
órgãos de patrimônio. 

Serão quase cinco mil me-
tros quadrados voltados para 
a economia criativa e a inova-
ção, com a realização contínua 
de atividades de formação e 
capacitação, apoio a empre-
endedores e startups e exposi-

ções de arte e tecnologia.
“A convergência entre 

arte, criatividade, inovação e 
tecnologia é o grande vetor 
do futuro da humanidade e o 
dínamo da quarta revolução in-
dustrial. O espaço que faremos 
no Casarão em parceria com o 
SESI será uma vitrine disso. As 
pessoas poderão conhecer, 
experimentar e também cons-
truir um futuro melhor para 
todos”, enfatizou o Secretário 
da Cultura e Economia Criativa, 
Sérgio Sá Leitão.

A iniciativa terá o apoio de 
diversas instituições interna-
cionais, como o Exploratorium 
e o Smithsonian, entre outras.

“Dois pontos positivos des-
sa parceria: primeiro com a Ex-
ploratorium, com quem já es-
tamos há dois anos discutindo 
como levar ao Brasil o que eles 
tem de melhor e, segundo, por 
levar essa estrutura para São 
Paulo, que vai permitir mostrar 
para o Brasil inteiro como que 
a ciência, a tecnologia e a ino-
vação podem contribuir com 
os jovens do futuro”, afi rmou 
o presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade.

•CULTURA

Casarão do Café. Veja mais fotos em nosso site: jornalzonasul.com.br
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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)

Odontologia Audição

Terapia Alternativa

Anuncie no jornal 
SP Zona Sul

Ligue: 5072-2020
ou 9 8216-2837

Na Vila Mariana, fica a 
sede do Centro de Referência 
e Tratamento em Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 
e Aids (CRT/DST Aids). Mas, 
engana-se quem pensa que é 
só ali, no prédio da Rua Santa 
Cruz, 91, pertinho da estação 
de mesmo nome, quje é pos-
sível fazer testagem rápida de 
HIV, receber orientações so-
bre prevenção e tratamento, 
conseguir preservativos gra-
tuitamente. Em vários postos 
da região estes serviços são 
oferecidos gratuitamente. 

Mais do que isso, por conta 
das ações pelo Dia Mundial de 
Combate à Aids, estão sendo 
promovidas testagens gratuitas 
em terminais de ônibus como o 
do Jabaquara, estações de me-
trô por toda a cidade e outros 
pontos públicos. 

A lista completa de en-

dereços de postos de saúde 
pode ser encontrada, por sub-
prefeitura, em www.saude.
sp.gov.br/centro-de-referen-
cia-e-treinamento-dstaids-sp/
fique-sabendo/onde-fazer-
-teste-de-hiv-

Números
Essa semana, a Secretaria 

Municipal de Saúde divulgou 
que houve queda no número de 
casos de HIV por dois anos con-
secutivos, o que nunca ocorreu 
desde que o levantamento 
começou a ser realizado há 36 
anos, em 1983. Em 2018 foram 
notifi cados 3.145 casos de HIV 
contra 3.826 notifi cações em 
2017, uma queda de 17,8%. A 
queda de 2016 para 2017 foi de 
1,4%. Antes disso, o aumento 
do número de casos só havia 
registrado quedas isoladas em 
2004 e mais tarde em 2006. 
Embora positivos, os números 

não signifi cam que deva haver 
descuido na prevenção. 

Desde 2018, a cidade tem 
compromisso com a Meta 
90-90-90, uma iniciativa do 
Programa Conjunto das Na-
ções Unidas sobre HIV/AIDS 
(UNAIDS) que visa a eliminar 
a epidemia de Aids no mundo. 
O objetivo é, até 2020, ter 90% 
das pessoas vivendo com HIV 
diagnosticadas, 90% destas em 
tratamento, e 90% das pessoas 
em tratamento com carga viral 
indetectável (quantidade bem 
baixa de vírus no organismo e 
que, após seis meses nessa con-
dição, o HIV se torna intrans-
missível nas relações sexuais).

A Rede Municipal Especia-
lizada em DST/Aids, composta 
por 26 serviços de saúde, 
possui atualmente 46.500 
pessoas vivendo com HIV ou 
aids em seguimento.

Região tem vários postos para 
testagem grátis e rápida de HIV 

•SAÚDE

Dr Daniel de Souza Oliveira - CRM 171494

AV. JABAQUARA, 1826 -    SAÚDE
PROMOÇÃO LENTES 

EM DOBRO!

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

@oticakaizen
kaizen@oticakaizen.com.br

2894-3834 95168-3654

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

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

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

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

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

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. 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

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

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

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 + 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

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
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$ 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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.600 MIL

Impecável, const.320 m², c/ 4 
suítes c/ AE, sacadas, máster 
c/ closet e hidro, living / 3 amb. 
c/ lareira, sl. TV, lavabo, coz. 
planej, despensa, dep. empreg., 
amplo quintal c/ área gourmet, 
gar. p/ 6 carros - REF.: 17.871

TÉRREA
V. BRASILINA
R$ 295 MIL

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
churrasqueira, s/ garagem, 

ótima localização, bom tam-
bém p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

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

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 590 MIL
Ótima oferta, vago, ótimo p/ 

moradia ou investimento, c/ 3 
dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 3 carros 

- REF.: 16.114

APTO
CHÁCARA INGLESA

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

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

REF.: 17.766

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 595 MIL
Vago, ótimo local, c/ 3 dorm., 

wc social, amplo living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empreg., 
amplo garagem p/ 1 carro, 

terreno 4,10 x 23 mts., cons-
trução 136m² - REF.: 17.875

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 2 carros, área útil de 
94m², ótimo acabnto., lazer 
completo - REF.: 17.869

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 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 planeja-

da, wc p/ empreg., gar. p/ 
2 carros - REF.: 16.075

(3) CASAS
SAÚDE

R$ 700 MIL
Rua Gen. Chagas Santos, ótimo 
p/ moradia, renda ou fins comer-
ciais, terreno 5 x 50m, sendo 
uma casa c/ 2 dorm., sala, coz., 
wc, lavand, gar. 2 carros, e + 
2 casas c/ 1 dorm., sala, coz., 

wc lavand. - REF.: 17.872

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

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

SOBRADO
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
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Excelente rua residencial, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
sala, lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, wc p/ empreg., 

quintal c/ chuurasq., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 17.370

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 790 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
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 
160 m², amplíssimo quintal, 
c/ 3 dorm., wc social, living 

p/ 2 amb. c/ lareira, cozinha c/ 
AE, dep. p/ empreg., garagem 

p/ 4 carros - REF. 16.442

TÉRREA NOVA
MIRANDÓPOLIS

R$ 880 MIL
Ótima local do bairro, excelen-
te acabto., terreno 7 x 24 mts, 
c/ 3 dorm., 2 suítes, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha, la-

vanderia, garagem p/ 3 carros, 
estuda imóvel de menor valor 

- REF.: 17.624

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 1.150 MIL
Ótimo local da Rua João Ba-

tista Bonamine, terreno 9 x 21 
mts., construção 207 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte c/ closet, li-
ving p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 

3 carros - REF.: 17.138

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE

R$ 1.170 MIL
Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churrasq . e 
forno á lenha, piscina, saúde, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

Excelente AU = 302m², impe-
cável, c/ 4 dorm. c/ AE, 3 suítes, 

1 máster c/ closet, living p/ 
2 amb. c/ sacada, sl. jantar, sl. 

música, lavabo, copa, coz. 
planej., dep. p/ empreg., gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.759 
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Lindo APTo  R$ 338 miL 
REFoRmAdo  

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

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

REF.: 04-3229

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 450 MIL

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

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

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 miL

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

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

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 miL

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

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

Lindo APTo REFoRmAdo 
Ao LAdo mETRô

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

APTo JABAQUARA
R$ 400 miL

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

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

para auto.  REF.: 07-3318

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

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

garagem.Ref.: 15-2959

ÓTimo SoBRAdo
ViLA GUARAni

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

vagas de gar.  REF.: 05-3412

APTo PRÓx. mETRô 
JABAQUARA $ 370 miL

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

SoBRAdo PRox. mETRô 
R$ 400 miL 

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

investimento para locação.  
REF.: 11-3732  

ÓTimo SoBRAdo, A 5 
min. A PÉ do mETRô 

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

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

uma visita!. REF.: 11-3728

SoBRAdo
mETRô SÃo JUdAS

R$ 690 miL
Excelente imóvel à 10 minutos 

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

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

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

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

BELÍSSimo SoBRAdo
mETRô - JABAQUARA 

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

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

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

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

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

CASA TÉRREA
Jd. PRUdênCiA

R$ 450 miL
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

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

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

SoBRAdo mETRô  
JABAQUARA CidAdE 
VARGAS R$ 750 miL

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

automático.  REF.:04-3759

APTo BoCA do mETRô 
ConCEiÇÃo–R$ 480 miL

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

salão de festas. Ref  08-3702

oPoRTUnidAdE CASA 
TÉRREA mETRô 

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

TÉRREA PRox. mETRô 
R$ 1.150 miL

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

SoBRAdo  mETRô 
JABAQUARA CidAdE 

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

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

automático. REF.: 11-3731

APTo BoCA do mETRô 
ConCEiÇÃo (BCo iTAú)

SÓ  R$ 340 miL
 2 dormitórios, armários, sala 

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

negócio. REF.: 05-3651

PTo PAULiSTA/ ExCEL. 
CASA TÉRREA 

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

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

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

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

ExCELEnTE  APTo 
mETRô JABAQUARA

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

CASA TÉRREA PRox. 
mETRô ALTo do 

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

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

banheiros,vaga de  garagem. 
Ref 08-3794

APTo mETRô
SÓ  R$ 350 miL

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

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

SoBRAdo ViLA GUARAni 
R$ 430 miL

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

CASA TÉRREA
V. GUARAni R$ 510 miL

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

APARTAmEnTo 3 doRm.
SÓ R$ 320 miL 

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

do. REF.:09-3745 

APARTAmEnTo
ViLA GUARAni
SÓ R$ 299 miL 

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

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

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

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

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

automatico.  REF.: 04-3634

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

APTo ConCEiÇÃo 
“ BoCA do mETRô” 

R$ 235 miL
Muito bem localizado com  

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

negócio! Ref  09-3706

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

CASA TÉRREA R$ 730 miL 
ViLA GUARAni

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

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

APTo– R$ 430 miL
Ao LAdo do mETRô

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

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

BELA CASA TÉRREA
R$ 470 miL - mETRô 

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

Fácil acesso!  REF. 05-3065

APTo REFoRmAdo 
JABAQUARA  R$ 315 miL

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

24 horas REF.: 04-3612

APTo 3 doRm.
mETRô JABAQUARA

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

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

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

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

oPoRTUnidAdE 
SoBRAdo REFoRmAdo 

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

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

localização!.  REF:08-3799.

APTo - nA ViLA GUARAni 
R$ 370 miL 

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

armários e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia. Ref.: 05-3783

CASA TÉRREA PRÓx. 
mETRo SÓ R$ 680 miL

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

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

TERREno dE 640 m2  
mETRô JABAQUARA

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

p/ investimento!  REF.: 08-3534

AposentAdos  Inss

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

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

Pedidos de aposentadorias;  Pensão por morte – auxílio doença
Revisão de cálculo aposentadoria - Pensão Por morte

divórcio, alimentos, inventário - Reclamação trabalhista
dRa. zita MinieRi

COMPRO
LIVROS USADOS

RETIRO
NO LOCAL
11- 97230-2978

WhatsApp
clblivros@gmail.com

COMUNICADO

A PORMA PUBLIC PROD. E 

SERVIÇOS LTDA, com sede 

na Rua Correia de Lemos 158c 

subsolo, Chácara Inglesa, SP, 

SP, IE 111108670112 

e CNPJ 53.570.438/0001/-71, 

comunica o extravio da 

NF mod. 21 no 18.756 até 

22.000, 05 vias, em branco.

PRECISA-SE

enviar Currículo para:
curriculum@copygool.com.br

- Operador de Máquina

- Copiadora com

Experiência

PRECISA-SE

enviar Currículo para:
ramalhoroberto@yahoo.com.br

- Operadora de caixa 

com experiência

COMUNICADO

Dental Ricardo Tanaka Ltda, 

CNPJ 52083326/0003-95

e I.E. 110584975113

Comunica o extravio da ECF, 

Marca Sweda, Modelo IF 

ST120, versão 01.00.05,

Cotepe TDF 008/2009, Classe 

ECF-IF, Número Fabricação 

SW040900000000005349 .

InteRessA MeLHoRAR
A sAÚde FInAnCeIRA ?....   

Ligue Vivo 2275-7304
MICRO FRANQUIA

CLARO 11 9 6313-8187

Quer Ganhar R$ 300 POR dia.?.....
Gosta de Ajudar as Pessoas?.... 

Tá. Disposto ?...
Agende  Entrevista

CLASSIfICADOSCLASSIfICADOS

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 
AV. IRAÍ, 1995

CRECI J-2447

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

2276-3539
2577-8954 

PLANALTO PTA - TÉRREA EM VILA
03 dorms,03 banhs,03 salas, 

cozinha, quintal, jardim, solarium 
e 2 vagas. R$ 5.000,00

VILA GUARANI - TÉRREA
01 dorm,cozinha, banheiro, entrada 

lateral sem vaga, totalmente 
independente. R$ 800,00

SOBRADO PARQUE JABAQUARA
 03 dorms,sala grande,cozinha 

americana, 02 banheiros, 02 vagas, 
edícula c/ banh. área de serviço, 

entrada lateral. R$ 2.300,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
Vila residencial, 01 dorm, sala, 

cozinha, banh, area de serviço e 
quintal, sem Vaga. R$ 1.200,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
03 dorm, sala, coz, 02 banheiros

área de serviço e quintal, 01 Vaga
R$ 2.000,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO
3 dorms/1suíte AE, 03 banhs, copa/
coz, sala edícula completa, quintal, 

escritório churrasqueira , portão 
automático,04 vagas. R$ 2.800,00

PLANALTO PTA-SOBRADO NOVO
 Conjunto Res., 02 dorms

02 suítes, sala grande, lavabo,
cozinha,  quintal e area de serviço, 

sem vaga. R$ 2.200,00

SOBRADO (300 MTS METRO CONCEIÇÃO)
03 dorms 1 suíte, 04 banheiros,

sala grande, quintal grande, entrada
lateral, edicula completa, 04 vagas.

R$ 3.000,00

IMÓVEISIMÓVEIS
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Escola de Iniciação Artística
abre novas vagas remanescentes

•EDUCAÇÃO

Quando a  Escola Municipal 
de Iniciação Artística – EMIA 
abre inscrições, o sucesso é 
enorme. Esse ano, a instituição, 
que é pública e gratuita e tem 
sede no Jabaquara, ao lado da 
estação Conceição, anunciou 
em novembro somente vagas 
para crianças nascidas em 2014, 
causando frustração em alguns. 
Mas, essa semana, a Secretaria 
Municipal de Cultura anunciou 
que haverá também sorteio 
para vagas remanescentes, 
destinados a crianças nascidas 
em 2012 e 2013.

Novamente, é preciso fi-
car atento porque a disputa é 
acirrada. As inscrições devem 
ser feitas nos dias 5 e 6 de de-
zembro de 2019, das 9h00 às 
11h ou das 13h30 às 15h30. Dessa 
vez,  a EMIA receberá inscrições 
por  ORDEM DE CHEGADA. As 
senhas serão distribuídas 30 
minutos antes do inicio das ins-
crições. A Escola Municipal fi ca 
na Rua Volkswagen, s/nº, dentro 
do Parque Público Lina e Paulo 
Raia, Casa 3. 

Serão oferecidas vagas, por 
faixa etária, horários e alunos da 
rede pública e particular como 
segue:

NASCIDOS EM 2013 – MANHÃ
 Horários: 2ªf das 08h00 às 

09h50,  2 vagas ( 1 para rede 
pública e 1 para rede particular); 
2ªf das 10h10 às 12h00.  2 vagas 1 
para rede pública e 1 para rede 

particular); 3ªf das 10h10 às 
12h00 - 1 vaga ( para rede pública 
); 4ªf das 08h00 às 09h50 - 12 
vagas (6 para rede pública e 6 
para rede particular)

NASCIDOS EM 2013 – TARDE
Horários: 2ªf das 15h40 às 

17h30; 3 vagas (2 para rede pú-
blica e 1 para rede particular); 
3ªf das 13h30 às 15h20, 3 vagas 
(2 para rede pública e 1 para 
rede particular); 4ªf das 13h30 
às 15h20; 2 vagas (1 para rede 
pública e 1 para rede particular); 
5ªf das 13h30 às 15h20, 2 vagas 
(1 para rede pública e 1 para 
rede particular); 6ªf das 13h30 
às 15h20, 4 vagas (2 para rede 
pública e 2 para rede particular)

NASCIDOS EM 2012 – MANHÃ
Horários: 2ªf das 08h00 às 

11h00, 13 vagas (7 para rede 
pública e 6 para rede particular); 
4ªf das 08h00 às 11h00, 3 vagas 
(2 para rede pública e 1 para 

rede particular); 5ªf das 08h00 
às 11h00 - 4 vagas (2 para rede 
pública e 2 para rede particular); 
6ªf das 08h00 às 11h00 6 vagas 
(3 para rede pública e 3 para 
rede particular)

NASCIDOS EM 2012 – TARDE
Horários: 2ªf das 13h30 às 

16h30, 10 nvagas (5 para rede 
pública e 5 para rede particular); 
3ªf das 13h30 às 16h30, 3 vagas 
(2 para rede pública e 1 para 
rede particular); 4ªf das 13h30 
às 16h30, 7 vagas  (4 para rede 
pública e 3 para rede particular); 
5ªf das 13h30 às 16h30, 4 vagas( 
2 para rede pública e 2 para 
rede particular); 6ªf das 13h30 
às 16h30, 4 v agas (2 para rede 
pública e 2 para rede particular)

A EMIA trabalha as lingua-
gens artísticas de maneira in-
tegrada, envolvendo a dança, 
a música, o teatro e as artes 
visuais.

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


