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Localizada ao lado do metrô 
Saúde, Famesp tem ambiente 
moderno e estrutura completa 

Cerveja artesanal de pitanga
é criada e ganha nome em 
homenagem à Rua Luís Góis
Página 8

E a Ciclovia da Domingos de Morais? 
A situação se prolon-

ga já há tanto tempo 
que muitos moradores 
acham que talvez a ciclo-
via da Rua Domingos de 
Morais não se torne rea-
lidade. Inicialmente, a ex-
pectativa era de que as 
obras já estivessem con-
cluídas e a pista servisse 
como continuidade da 
ciclovia da Avenida Pau-
lista, com área segrega-
da para maior segurança 
dos ciclistas. Mas, houve 
alterações de projeto 
e a obra atrasou. Ago-
ra, com obras também 
na Rua Madre Cabrini, 
moradores se questio-
nam se houve alterações 
de projeto.   Página 4

Av Afonso Mariano Fagundes, 136.
Saúde - SP
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Sujeira nas ruas provoca alagamentos

Dez dicas para um fim de ano sustentável

Sob muitas ruas da cidade 
de São Paulo � uem córregos 
canalizados há décadas. O 
planejamento urbanístico fa-
lho, especialmente da primeira 
metade do século passado, 
assim como o rápido e intenso 
crescimento da metrópole pro-
vocaram a impermeabilização 
da cidade. Ou seja, a água, que 
já normalmente se acumula 
em várzeas de rios, aqui tem 
ainda mais di� culdade em se 
dissipar por conta o excesso de 
asfalto e concreto, além da ca-
pacidade de escoamento nem 
sempre su� ciente das galeriais 
pluviais subterrâneas.

Mas, os pontos de alaga-
mento e as enchentes na capi-
tal podem ser ainda piores se 
houver sujeira espalhada pelas 
vias públicas, se os resíduos 
não forem adequadamente 
acondicionados e encaminha-
dos para a coleta - seletiva ou 
tradicional. 

Plástico
Sabe aquele saco plástico 

que pode sufocar ou ser engo-
lido por animais marinhos? 

O canudo plástico que tem 
colocado em risco a vida de 
tartarugas nos oceanos? Esse 
plástico não vai parar lá se for 
adequadamente descartado 
ou encaminhado para a reci-
clagem. 

Vale ressaltar que, em São 
Paulo, não há lixões a céu 
aberto. Tudo que é encami-
nhado para a coleta domiciliar 
tradicional de resíduos vai 
parar em aterros, ou seja, os 
sacos de lixo são adequada-
mente enterrados em terrenos 
preparados para isso. 

Se o produto plástico for 
encaminhado para reciclagem, 
que é a atitude mais correta, 
será separado por profissio-
nais que trabalham em coo-
perativas de catadores ou em 
centrais mecanizadas de tria-
gem e seguirá para o processo 
que o transforma em novos 
itens de consumo.

Mas, se esse mesmo item 
plástico for jogado nas ruas e 
cair em bueiros, aí efetivamen-
te pode atingir córregos e, em 
última instância, acabar nos 
oceanos, poluindo e colocan-

do em risco a vida dos animais 
e até dos seres humanos. Já 
foram encontrados microfrag-
mentos de plástico em peixes e 
frutos do mar. 

Um grupo de cientistas do 
Departamento de Biologia 
da Universidade de Victoria, 
no Canadá,  organizou todas 
as pesquisas sobre o tema e 
chegou à conclusão de que 
a ingestão de microplásticos 
varia de 74 mil a 121 mil par-
tículas por pessoa por ano, 
conforme idade e sexo. Ou 
seja, o plástico que pensamos 
ter dispensado, acaba voltando 
pra nós em forma de comida e 
prejudicando nossa saúde.

Enchentes
Além de todos esses prejuí-

zos à vida marinha, à limpeza 
dos rios, mares e oceanos, o 
descarte irregular de qualquer 
resíduo em via pública tem 
outras graves consequências. 

Bitucas de cigarro, papéis 
de bala, restos de jardinagem, 
entulho e qualquer tipo de re-
síduo jogado em vias públicas 
ou inadequadamente descarta-

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

dos em pias, ralos e vasos sani-
tários domésticos prejudica a 
capacidade de escoamento das 
águas pelas galerias subterrâ-
neas da cidade. Servem ainda 
de criadouro de insetos, como 
o Aedes aegypti, mosquito ve-
tor de doenças como dengue, 
zika e chikunguya.

A cidade conta com ser-
viços e estrutura para que os 
cidadãos consigam descartar 
adequadamente qualquer tipo 
de resíduo - sejam eles pape-
leiras espalhadas pelas vias 
públicas ou ecopontos para 
coleta de entulho. Sem falar 
no cata-bagulho, coleta domi-
ciliar de resíduos e recicláveis, 
aterros sanitários... O que 
falta, então? A conscientização 
do cidadão e a preocupação de 
cada indivíduo. 

Já o “lixo” doméstico, os 
resíduos gerados em sua casa, 
devem ser acondicionados 
em sacos bem fechados e sem 
furos. Não coloque os resíduos 
comuns, rejeitos ou recicláveis 
antes do horário previsto para 
a coleta - o tempo máximo 
previsto em lei são duas horas 
- e, ao perceber uma chuva 
forte, recolha esse material, 
se possível, até o momento da 
passagem do caminhão.

Plano de Prevenção 
de Chuvas de Verão

 Para evitar pontos de ala-
gamento nas 210 bacias da 
cidade (depressões formadas 
nas vias), a Prefeitura ma-
peou 927 pontos com risco de 
enchentes identificados pela 
Amlurb, juntamente com a 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET)  e o Centro de 
Gerenciamento de Emergên-
cias (CGE).

As ações de contingência 

são realizadas em parceria 
com as concessionárias dos 
serviços de coleta domiciliar e 
limpeza urbana. Nas zonas sul 
e leste, esses serviços cabem 
às concessionárias EcoUrbis, 
Corpus, Eco Sampa e Locat. 
Essas ações serão executadas 
com base no Mapa Geral de 
Localização de Pontos de Ala-
gamentos, no histórico de ín-
dices pluviométricos (medida 
da chuva em milímetros) com 
ênfase nos últimos três anos 
registrados no Infocidade,  e 
com base de dados da Secre-
taria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano.

“Estamos realizando ati-
vidades de zeladoria, lim-
peza de córregos, galerias, 
piscinões e bocas de lobo, 
além de varrição. Nas regiões 
de alagamento, a coleta de lixo 
tem sido feita duas vezes por 
dia nas áreas de alagamento”, 
explica Alexandre Modonezi, 
secretário municipal das Sub-
prefeituras.

As ações foram divididas em 
duas etapas: a  preventiva, com 
serviços de limpeza urbana 
para evitar possíveis enchentes; 
e corretivas, com ações para 
controlar os danos causados 
por pontos de alagamento.  

Nessa primeira etapa, es-
tão relacionadas a coleta adi-
cional dos resíduos sólidos 
domiciliares, antecipação do 
recolhimento dos resíduos de 
varrição, de pontos críticos e 
viciados, além da intensi� ca-
ção da limpeza de bueiros e 
bocas de lobo, com a retirada 
de resíduos como embalagens, 
garrafas pet,  vegetação, terra, 
lama e areia, entre outros.

Também fazem parte das 
ações corretivas plantões de 
emergência, limpeza geral das 

áreas das enchentes, raspagem 
de vias e logradouros públicos, 
assim como coleta de mate-
riais diversos, lavagem das vias 
e logradouros públicos. 

A Ecourbis, concessionária 
responsável pela coleta seletiva 
e tradicional nas zonas sul e 
leste da capital, vai também 
fazer o monitoramento das 
previsões para checar a even-
tual ocorrência de chuvas mais 
intensa e, nesses dias, anteci-
par a coleta.

Assim, durante todo o perí-
odo sujeito à ocorrência de in-
tempéries na cidade, compre-
endido entre 1° de novembro 
de 2019 a 31 de março de 2020, 
a Amlurb e os consórcios irão 
monitorar as condições cli-
máticas com o objetivo de 
antecipar as ações necessárias 
para evitar a ocorrência de 
enchentes e alagamentos, so-
bretudo em regiões localizadas 
nas principais artérias do sis-
tema viário.

As Centrais de Controle 
Operacional (CCO) das em-
presas estarão atuando em ca-
ráter de plantão para atender 
as emergências que podem ne-
cessitar de atendimento, para 
garantir o rápido escoamento 
do volume das águas de chuva.

 “Com todas estas medi-
das, associadas às atividades 
de saúde e assistência social, 
pretendemos minimizar o 
problema dos alagamentos 
em São Paulo”, diz Mauro Ri-
cardo, secretário municipal de 
Governo.

A desobstrução de bueiros e 
bocas de lobo também fazem 
parte da grade de atividades. 
Todos estes serviços, que são 
realizados periodicamente du-
rante o ano, receberão reforço 
na época de chuvas.

SUJEIRA QUE PESSOAS JOGAM NAS 
RUAS SÃOLEVADAS PELAS CHUVAS E 
PODEM ENTUPIR BUEIROS E GALERIAS

1. Dê presentes 
sustentáveis

Preste atenção em algumas carac-
terísticas, como gasto de energia que 
o produto vai gerar, descarte futuro 
e real utilidade para o presenteado. 
Se possível, escolha alguns presentes  
produzidos localmente ou que vão 
gerar algum benefício social, como 
itens feitos por artesãos da cidade ou 
empresas socialmente responsáveis 

2. Amigo 
secreto

É legal para evitar o consumo 
excessivo e pode ter uma versão 
social, ou seja, os participantes 
oferecem também presentes com-
prados de entidades assistenciais

3. Evite  itens 
descartáveis

Na hora da festa, pre� ra louças 
comuns em vez de descartáveis. Se 
foram inevitáveis, crie uma “lixeira” 
apenas para recicláveis e embala-
gens. Enxague-as antes do descarte

4. Separe os 
recicláveis

Acabou a festa? Separe garrafas de 
vidro ou pet, caixas e papéis de presen-
te, sacolinhas, latinhas e encaminhe o 
material para reciclagem. Nas zonas 
sul e leste, a coleta seletiva é feita pela 
concessionária Ecourbis. Para saber 
a data de horário do serviço, acesse: 
ecourbis.com.br/coleta/index.html

5. Planeje as 
ceias e festas

Quantos convidados vão efetiva-
mente comparecer? Será que vale a 
pena oferecer tanta comida e bebida? 
Além de ser um gasto desnecessário, 
pode não ser saudável. Invista em 
produtos de época e naturais, evitan-
do itens industrializados. Acredite: 
não é melhor sobrar do que faltar

6. Distribua ou 
congele as sobras

Mesmo com planejamento, faltou 
gente e sobrou comida? Distribua as 
sobras entre os convidados ou conge-
le. Não é “feio” levar sobras, “feio” é 
jogar comida fora. 

7. Reaproveite 
enfeites e caixas

Precisa comprar luzes e enfeites 
de Natal ou dá para aproveitar os do 
ano passado? Se comprar itens no-
vos, guarde para o próximo ano. Vale 
o mesmo para caixas de presentes. 

8. Eduque a 
garotada

Aproveite para educar as crianças a 
partir das próprias expectativas delas. 
Ensine e separar as embalagens de pre-
sentes e outros itens recicláveis, a não 
deixar sobras de alimentos, a valorizar 
brinquedos que promovam interação 
e a doar roupas e brinquedos antigos 
porém em bom estado de conservação.

9. Pet  não é 
presente

Animais de estimação não são 
brinquedos - são seres que sentem dor, 
frio, fome, sono. Então, não presenteie 
pessoas com cães, gatos, peixes ou pás-
saros. Quando optar por ter um animal 
doméstico, pre� ra a adoção e lembre-
-se de que ele vem com responsabi-
lidades e em férias ou Natais futuros 
precisam ter onde � car...

10. Escolha bem 
a sua árvore
Na hora de montar sua árvore de 
Natal, se optar por uma arti� cial, 
compre uma que dure por vários 
anos. Se for natural, escolha uma 
adequada para o plantio posterior .  
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 11  99725-807911  5074-1010

ABERTAS
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VAGA

SEJA O MELHOR
APRENDA NA PRÁTICA 

#VEMPRAFAMESP

*CONFIRA REGULAMENTO

SEJA FAMESP

AO LADO DO 
METRÔ SAÚDE

O mundo está mudando, e 
com ele, a necessidade de que 
empresas, instituições e pres-
tadores de serviços acompa-
nhem essa nova demanda. 
Talvez a área da educação seja 
a que mais precisa se ajustar 
aos novos padrões, já que, a 
partir dela sairão os formado-
res de opinião, as pessoas que 
darão sequência a todas essas 
transformações.

Estar atento aos novos 
movimentos e proporcionar 
aos alunos aquilo que de fato 
lhes trará benefícios, tan-
to na carreira profissional, 
quanto na vida pessoal, é o 
grande desafio da FAMESP 
(Faculdade Método de São 
Paulo), uma instituição que há 
mais de 29 anos atua na área 
educacional e se projeta para 
oferecer inovação e tecnolo-
gia em todas as áreas.

Atualmente, uma Institui-
ção de Ensino Superior pre-
cisa oferecer muito mais do 
que uma boa infraestrutura e 
cursos inovadores, é preciso 
estar ligada à questões que 
lidam com a diversidade e 
favorecem o acolhimento.  
Infelizmente, ainda é comum 
em ambientes acadêmicos, 
relatos de discriminação ra-
cial, por classe social, de gê-
nero, aparência, entre vários 
outros. O termo discrimina-
ção, que refl ete a conduta de 
transgredir os direitos de uma 
pessoa, baseando-se em um 
raciocínio sem conhecimento 
adequado sobre a matéria, 
transforma-o em uma ação 
injusta e infundada e, como 

se já não fosse um ato de 
total  di laceração contra 
uma pessoa, no ambiente 
acadêmico, pode gerar sérios 
problemas de convivência, 
s a ú d e ,  c o m p r o m e t e r  a 
evolução do aluno e conse-
quentemente até mesmo 
afastá-lo do curso.

Para o THE (Times Higher 
Education), importante gru-
po britânico que desenvolve 
pesquisas a fim de rankear 
universidades pelo mundo, 
uma universidade bem classi-
fi cada é diversa e acolhedora. 
Um ranking elaborado por 
eles recentemente, intitula-
do “ranking de impacto das 
universidades”, contou com 
a participação de 462 insti-
tuições de ensino superior, 
em 76 países, que os fi zeram 
chegar à este veredicto.

“Em uma sociedade caren-
te de educação e atenção, a 
preocupação com o ser hu-
mano vai além de transmitir 
conhecimento, cuidar para 
que o enriquecimento cultural 
e social esteja presente dia-
riamente, deve ser objetivo 
constante na missão de uma 
instituição. É necessário pro-
pagar esse objetivo em todos 
os processos, setores e meto-
dologia aplicada, é preciso ter 
como foco o olhar individual 
para cada aluno, professor 
e colaborador, acreditando 
no potencial de cada um, 
sem distinção, para somente 
assim fazer a diferença para 
toda a comunidade escolar”, 
explica Bruna Passos, geren-
te de marketing e estratégia 

de mercado da faculdade.
Com o intuito de tornar 

o ambiente ainda mais aco-
lhedor, a Faculdade também 
desenvolveu uma “Área de 
Convivência”, que conta com 
puffs coloridos, grama sin-
tética e muita energia boa. 
O espaço tornou-se o mais 
procurado nos horários de 
intervalo e nos momentos 
que antecedem os períodos 
de aulas. Um ambiente que 
promove a interação entre a 
comunidade escolar, a que-
bra da rotina e proporciona o 
relaxamento. “Este processo 
de desacelerar a mente e o 
corpo é fundamental para obter 
melhores resultados nos estu-
dos, na interação interpessoal 
e no estímulo para novas idéias, 
pesquisas e projetos”, comenta 
Bruna.

Qualidade de Ensino
Conceituada pelos cursos 

de formação nos níveis: Téc-
nico; Especialização Técnica; 
Graduação; Pós-Graduação e 
também nos cursos de apri-
moramento, extensão no 
nível de curta duração e EAD, 
a Famesp atua nas áreas de 
alimentos, design, negócios, 
estética, saúde e veterinária, 
com o compromisso de sem-
pre proporcionar aos alunos 
uma formação que prepare 
e habilite o profi ssional para 
ser inserido rapidamente no 
mercado de trabalho, uma 
estratégia que faz toda a dife-
rença quando falamos em Es-
pecialização X Oportunidade.

Falando em diferenciais, a 
Instituição é uma das poucas 

que apostam em aulas práti-
cas logo no primeiro semes-
tre de curso, possibilitando 
assim uma rápida inserção no 
mercado de trabalho, o que 
não tem sido muito fácil para 
a maioria da população, bom-
bardeada diariamente com 
informações em relação ao 
desemprego. De acordo com 
recentes pesquisas divulgadas 
pelo IBGE, existem aproxi-
madamente 13 milhões de 
desempregados no país e, por 
ainda estarem em fase de for-
mação, os jovens são os mais 
afetados, somando um per-
centual de 28%. Engajada em 
ações socias que auxiliam a 
população mais carente, além 
de contextualizar a vivência 
teórica e prática da sala de 

aula em experiências reais, 
com a ajuda voluntária de pro-
fi ssionais experientes, alunos 
e apoio pedagógico, a Famesp 
é responsável por projetos 
como a Campanha de Medula 
Óssea, que tem o objetivo 
de conscientizar as pessoas 
sobre doações de medula, 
a Gincana da Amizade, uma 
ação institucional realizada 
em prol de arrecadações e da 
solidariedade com o próximo 
e o Sábado da Saúde, que 
oferece gratuitamente, entre 
os atendimentos, exames 
laboratoriais para o diagnós-
tico do diabetes, colesterol, 
anemia, parasitológicos, entre 
outros. 

Programas com o intui-
to de formar uma rede de 

apoio e habilitar os alunos 
a melhorarem suas técnicas 
de estudo, favorecendo as-
sim o processo de ensino 
em si, e prestar atendimento 
individualizado aos estudan-
tes identificados pela coor-
denação e/ou professores 
com algum tipo de proble-
ma vivenciado na universida-
de também são oferecidos 
gratuitamente pela Famesp, 
para que cada estudante seja 
melhor assistido e atendido 
dentro de suas necessidades. 
Uma faculdade do futuro! 

“Aqui você aprende, ensi-
na, cria vínculos de amizade, 
vive momentos inesquecíveis 
nas atividades que resgatam 
os valores de uma socieda-
de.”, fi naliza Bruna. 

FAMESP: a faculdade mais procurada do momento
Um ambiente acolhedor, contato próximo com os alunos e uma estrutura completa, com direito a área de 

convivência moderna e aconchegante, tornam a Famesp a Faculdade mais procurada do momento. 

•EDUCAÇÃO
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Obras da ciclovia da Domingos de Morais  
começam em janeiro, diz Arquidiocesano

•URBANISMO

São 6 unidades na ZONA SUL:
• Interlagos • Jabaquara • Cidade Ademar 

• Parelheiros • Santo Amaro • Campo Limpo

Prefeitura de São Paulo informa:

Quer abrir sua empresa
e formalizar como MEI?

Conte com o

ACESSE
CATE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

DE DESCONTO 
NA SEGUNDA
ARMAÇÃO OU 
ÓCULOS SOLAR*

COMPRE 
ÓCULOS DE GRAU
COMPLETOS 
E GANHE

VISTA

NATAL DINIZ

Rua Pedro de Toledo, 946 - Vila Clementino - São Paulo

(11) 3232-1613 / (11) 3232-1614

MARCO LUQUE

*Promoção válida de 1º a 31 de dezembro de 2019 ou enquanto durarem os estoques. Na compra de óculos de grau completos (armação + lentes) ou óculos solar, com valor a 
partir de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), o cliente ganha 50% (cinquenta por cento) de desconto na compra do segundo óculos solar ou na segunda armação para 
óculos de grau. O desconto na segunda peça é válido exclusivamente para armações e solares identi�cados em balcão separado ou com sinalização da promoção (o desconto 
não é aplicável para lentes). Desconto válido para o mesmo cliente e somente na mesma compra, mesmo cupom �scal. O desconto será aplicado, obrigatoriamente, na peça de 
menor valor. Formas de pagamento: dinheiro ou nos cartões de débito/crédito. Para compras nos cartões de crédito, consulte as bandeiras disponíveis antecipadamente e as 
possibilidades de parcelamento. Algumas lojas Óticas Diniz, por razões burocráticas, podem não oferecer todas as bandeiras de cartão de crédito. Consulte as lojas participantes. 
Promoção exclusiva para compras realizadas nas lojas físicas das Óticas Diniz, não sendo aplicada para as compras feitas pelo site. Eventuais erros têm preservado o direito de 
reti�cação. Imagens meramente ilustrativas. Promoção não cumulativa com outras promoções da rede Óticas Diniz.

DE DESCONTO 
NA SEGUNDA
ARMAÇÃO OU 
ÓCULOS SOLAR*
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Você cuida bem 
da sua visão? 

Nós das Óticas Diniz Vila Clem-
entino temos uma pergunta: você 
cuida bem da sua visão? Saiba que 
a visão é um dos cinco sentidos 
dos seres humanos. Por meio de 
nossa visão, é possível ver o mun-
do e coisas novas todos os dias, 
criando assim nossas descobertas, 
memórias e aprendizado de vida.

Por esse motivo, a partir desse 
texto você vai saber a real impor-
tância de ir ao oftalmologista to-
dos os anos e cuidar de sua visão.

Ao contrário do que muita 
gente pensa, esse médico não faz 
apenas a prescrição de óculos e 
a manutenção do grau necessá-
rio nas lentes. O oftalmologista é 
omédico responsável por cuidar 
dos seus olhos, pálpebras e cílios, 
detectando e tratando os mais di-
versos tipos de doenças que aco-
metem a visão.

Por que ir ao 
oftalmologista?

O grande motivo de visitar o 
oftalmologista é prevenir doenças 
que causam a perda progressiva 
da visão, a qual pode, até nos le-
var a cegueira precoce. Além dis-
so, esse médico também trata ou-
tros problemas nos olhos, como 
infecções, infl amações e alergias, 
os quais atrapalham muito o nos-
so dia-a-dia. 

Difi culdade para enxergar
Esse é, certamente, o principal 

motivo pelo qual nós procuramos 
um oftalmologista. Se a sua vista 
fi ca embaçada, se você tem dores 
de cabeça freqüentes, principal-
mente após uma leitura ou se já 
percebeu que está cada vez mais 
difícil enxergar placas de trânsito, o 
quadro-negro ou letrinhas miúdas, a 
visita ao consultório médico precisa 
acontecer o mais rápido possível.

O oftalmologista também é 
quem diagnostica e trata altera-
ções na córnea, como:

• a miopia, que causa a difi cul-
dade de enxergar de longe;

• a hipermetropia, que provo-
ca a difi culdade de ver de perto;

• o astigmatismo, que remete 
à visão embaçada e difi culdade de 
defi nição de imagens.

Para isso, o médico faz a prescri-
ção de lentes corretivas adequadas 

para cada caso, sejam óculos ou de 
contato. Assim, é possível evitar 
que o problema se agrave e que 
você perca ainda mais a sua visão.

Idade acima de 40 anos
A medida que os anos avan-

çam, alguns problemas de visão 
fi cam cada vez mais comuns, 
como a presbiopia, a famosa vis-
ta cansada, a coceira nos olhos, o 
lacrimejamento e a difi culdade de 
focalizar objetos próximos. A solu-
ção para esses casos também é o 
uso de óculos.

Além disso, nos idosos, as 
chances de desenvolver doenças 
oculares graves também é maior. 
É o que acontece com o glauco-
ma, por exemplo, principal causa 
de cegueira irreversível no mun-
do. Por isso, as consultas de ro-
tina nesta idade devem ser mais 
frequentes para que medidas de 
prevenção sejam tomadas.

Diabetes ou hipertensão
Se você é diabético ou hiperten-

so, já deve conhecer a importância 
de ir ao oftalmologista. Pois, a lon-
go prazo, essas patologias podem 
causar danos sérios à visão, como 
o glaucoma e a catarata, alerta Dr. 
Fernando Spagnuolo médico En-
docrinologista da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo.

Dr. Fernando adverte para não 
descuidar da visão, pois a retino-
patia diabética (RD) é uma doença 
que afeta os pequenos vasos da 
retina, região do olho responsável 
pela formação das imagens envia-
das ao cérebro. O aparecimento 
da retinopatia diabética está rela-
cionado principalmente ao tem-
po de duração do diabetes e ao 
descontrole da glicemia. Quando 
o diabetes não está controlado, a 
hiperglicemia desencadeia várias 
alterações no organismo que, en-
tre outros danos, levam à disfun-
ção dos vasos da retina.

Não deixe de procurar seu of-
talmologista anualmente ou sem-
pre que sentir desconforto em sua 
visão.

 Contatos:  
Dr. Fernando Spagnuolo . 

CRM 72171 -   Tel: 11- 2176-1940
Óticas Diniz – Rua Pedro de 

Toledo, 946 – 11- 3232-1613

•ÓTICA

por ser um pólo gerador de 
tráfego local. 

Em nota, o colégio infor-
mou que “está em dia com 
as obrigações referentes à 
ciclovia na Rua Domingos de 
Morais e os trabalhos de mar-
cação têm previsão de início 
ainda em dezembro de 2019”.

O Colégio também garan-
tiu que a execução do projeto 
começa em janeiro de 2020 
e irá durar cerca de 120 dias, 
dependendo das condições 
climáticas e demais intercor-
rências que podem impactar 
o andamento das atividades.

Histórico
Em março de 2018, a Pre-

feitura realizou audiência pú-
blica para debater, especifi-
camente, a implantação da 
Ciclovia Domingos de Morais.

A promessa de que em 
poucos meses estaria concluí-
da a pista não foi cumprida. A 
CET passou mais de um ano 
sem dar informações detalha-

das sobre o atraso. O jornal 
Agora precisou recorrer à Lei 
de Acesso à Informação para 
obter dados mais precisos 
sobre a motivação do atraso, 
e ainda assim se deparou com 
evasivas e informações confl i-
tantes.  Até que, em fi nal de 
maio, o projeto foi alterado e 
a expectativa era de a obra ini-
ciaria imediatamente e levaria 
dois meses para ser concluída, 
o que não aconteceu...

Traçado
Ainda há algumas dúvidas 

com relação ao traçado. Da 
avenida Lins de Vasconcelos 
até a Rua Sena Madureira, a 
ciclovia deve ser construída 
sobre a ilha central. Dali até a 
Borges Lagoa, a ciclovia terá 
“duas mãos” (bidirecional) 
ocupando parte da pista para 
carros, no sentido bairro.

A partir da Borges Lagoa, 
já é possível perceber que a 
ciclovia começou a ser exe-
cutada meses atrás, com a 

conclusão das obras do metrô 
na região, que estreitava a 
pista. Ali, novamente, a ciclo-
via deverá ter características 
semelhantes à da Avenida 
Paulista, construída sobre o 
canteiro central. Não está cla-
ro se no trecho bem em frente 
à estação Santa Cruz será 
removido o canteiro de fl ores 
existente para ser substituído 
pela ciclovia.

Da Rua Loefgreen até a 
Rua Luís Góis, a pista para 
bicicletas volta a ser bidirecio-
nal e fi car no leito carroçável, 
dessa vez no sentido centro. 
Da Luís Góis até a Alameda 
das Boninas (trecho curto, em 
frente ao convento), a ciclovia 
vai manter o estilo que tem 
hoje na Avenida Jabaquara, 
no trecho a partir da Alameda 
das Boninas: cada faixa de 
direção em um dos lados do 
canteiro central, com peque-
na área reservada aos ciclistas 
na pista principal.

A ciclofaixa que passa pe-
las ruas Madre Cabrini, Co-
ronel Lisboa e Alameda das 
Boninas foi criada durante as 
obras de expansão do metrô, 
que estreitavam a pista da 
Rua Domingos de Morais e im-
pediam que a ciclovia da Ave-
nida Paulista se estendesse 
por todo o espigão formado 
pelas ruas Vergueiro, Domin-
gos de Morais e Jabqaquara.

Agora, a ciclovia Madre 
Cabrini foi “apagada” e mui-
tos moradores passaram a 
se perguntar se isso signifi ca 
que, fi nalmente, a ciclovia da 
Rua Domingos de Morais vai 
sair do papel. 

Na verdade, são duas coi-
sas diferentes. Embora mui-
tos apontem que a ciclofaixa 
Cabrini tem baixo uso, ela na 
verdade está sendo apenas 
recuperada, como indicam 
faixas espalhadas pela região. 

O leitor William Wagner 
Campos, por exemplo, avalia 
que a fl uidez do trânsito me-
lhorou nesses dias em que a 
ciclovia foi retirada. “Porque 
existe esta ciclovia fantasma ? 
Desde a sua inauguração não 
vemos nenhuma bicicleta tra-
fegar no local. Não seria o caso 
de abolir a ciclovia?”, acredita.

Outros moradores da Vila 
Mariana, entretanto, avaliam 
que a ciclovia deve voltar e, 
mais do que isso, novas de-
vem se interligar para estimu-
lar o uso das bicicletas. 

O fato é que a ciclovia da 
Rua Madre Cabrini vai voltar 
e, ao mesmo tempo, a ciclovia 
da Rua Domingos de Morais 
finalmente terá suas obras 
iniciadas. 

Pelo menos é o que ga-
rante a direção do Colégio 
Marista Arquidiocesano, que 
é o responsável por fi nanciar 
a obra, como contrapartida 

Ciclofaixa das Ruas Madre Cabrini, Coronel Lisboa e Al. Boninas está em obras
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Um novo conceito em loja de presentes

Uma tradição de 50 anos

www.lojasnipon.com.br
Horário: Segunda a Sábado, das 09h às 19h
Domingos e Feriados das 12h às 18h

NOVO
ENDEREÇO

3 ANDARES
COM TUDO PARA SEU LAR
PRESENTES | BRINQUEDOS | PAPELARIA

CAMA, MESA E BANHO | ELETRODOMÉSTICOS
CONFECÇÃO | ARTIGOS PARA FESTA  

ESTACIONAMENTOS

CONVENIADOS
PLANET ACADEMIA

BANCO ITAÚ 

SIGA-NOS
NAS REDES SOCIAIS

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 15/12/19 OU ENQUANTO 
DURAREM OS ESTOQUES. CONSULTE CON-

DIÇÕES NA LOJA. FOTOS MERAMENTE ILUSTRA-
TIVA. RESERVAMO-NOS O DIRETO DE CORRIGIR 

POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS, LIMITANDO A 
QUANTIDADE DE PRODUTOS ANUNCIADOS

CONSULTE FORMAS
DE PARCELAMENTO

BARBIE 
BAILARINA
R$

39,90
CADA

CANECA 
FOR YOU

R$

18,90
CADA

LOUSA RIQUE & RABISQUE 
BRANCA DE NEVE JUNGES

R$

39,90
CADA

MANTEGUEIRA DE VIDRO 
17 X 10 X 7 CM

R$

39,90
CADA

FASHION 
BABY 

TÁBUA DE 
PASSAR

R$

42,90
CADA

R$

589,90
CADA

BALDE DE PRAIA 
GULLIVER PRAIA

R$

34,90
CADA

Aberta aos  DOMINGOS DE DEZEMBRO 
08 - 15 E 22/12 - DAS 10h ÀS 18h

R$

44,90
CADA

PRATO GIRATÓRIO PARA
CONFEITARIA MIMO STYLE
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SERVIÇO DE JANTAR E CHÁ 
ETERNA 30 Peças Porcelanas 

Schimidt

CONJUNTO DE 
MINI TÁBUAS DE BAMBU

6 Peças 
Frios ou Porta Copos

R$

74,90
CADA

PANELA ELÉTRICA 
DE ARROZ FACILE 
3 Copos Vermelha 

Oster
R$

169,90
CADA

CAFETEIRA DE 
VIDRO E INOX - 400ml

3 a 4 Copos - Gater

R$

79,90
CADA

JOGO DE FACAS EM 
AÇO INOX PLENUS 
MULTICOR 6 PEÇAS 

TRAMONTINA

CADA

R$

42,90

CENTRÍFUGA SALADA 
PLASUTIL 4 litros

R$

42,90
CADA

NOVONOVO

FAQUEIRO EM INOX 
IPANEMA - 30 PEÇAS - 
ROSA - TRAMONTINA

R$

49,90
CADA

KIT CAIPIRINHA - 
3 PEÇAS 

 TOP LINE
R$

22,90
CADA

BOMBONIERE
DE VIDRO
 15X32CM

R$

52,90
CADA

WATER 
BALLOONS 

SUPER SPLASH 
AMAZING

R$

11,00
CADA



13 DE DEZEMBRO DE 2019PÁG. 06

Casas de repouso

Saúde e Estética
Odontologia Ótica

AV. JABAQUARA, 1826 -    SAÚDE

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 !

@oticakaizen
kaizen@oticakaizen.com.br2894-3834 95168-3654

PROMOÇÕES DE
LENTES EM DOBRO!

AINDA TÁ VALENDO!!

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!!!

BOAS FESTAS!

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

Corredor polinizador terá novo 
plantio no domingo, 15/12

•EVENTO

Um projeto realmente co-
munitário, daqueles que reúne 
moradores, ativistas, autori-
dades públicas... O Corredor 
Verde para Polinizadores foi 
criado na Vila Mariana em 
2017, com o objetivo não só 
de enriquecer a vegetação 
existente nas redondezas, 
mas também de conscientizar 
sobre a importância das abe-
lhas e outros pollinizadores e 
de envolver diferentes atores 
sociais da região.

No próximo domingo, dia 
15, às 9h30, haverá mutirão 
de plantio e manutenção no 
Corredor Verde para Polini-
zadores (CVP), organizado 
pelos conselheiros do CADES 
e Agenda 2030 Vila Mariana 
e pela Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente.

O corredor abrange as cal-
çadas da Rua Amâncio de 

Carvalho, Av. Conselheiro Ro-
drigues Alves e Av. Dr. Dante 
Pazzanese, numa extensão 
aproximada de 450 metros 
lineares nas proximidades do 
Instituto Biológico. No ano 
passado, ganhou 143 árvores 
no ano passado. 

São palmeiras, árvores e 
arbustos, previamente mape-
ados e analisados para iden-
tifi car os espaços disponíveis 
para a criação de um espaço 

seguro e adequado para os 
agentes polinizadores – es-
senciais para a produção de 
alimentos.

Quem quiser participar é só 
chegar! Leve sua ferramenta 
e luva (se tiver), sua caneca e 
um lanche para compartilhar. 
O encontro vai ser no Museu 
Do Instituto Biológico,  Av. 
doutor Dante Pazzanese, 64, 
das 9h30 às 15h do domingo, 
15 de dezembro. 
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Casas de repouso

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 Ótica

Terapia Alternativa

Há dois anos, a Unidade 
Básica de Saúde do Parque 
Imperial era desativada por 
conta de problemas estrutu-
rais no prédio onde estava se-
diada. Na época, a Prefeitura 
prometeu realocar o equipa-
mento, o que aconteceu na 
semana passada. 

As novas instalações UBS 
Professor Antonio Manoel da 
Silva Saragoça l, foi aberta na 
sexta-feira, 29 de novembro. 

Durante o período em 
que fi cou interditada, pratica-
mente dois anos,  os usuários 
precisaram ser redirecionados 
para o Ambulatório de Es-
pecialidades (AE) Alexandre 
Kalil Yasbek, localizado na 
Avenida Ceci, 2235, no Planal-
to Paulista, e na UBS Milton 
Santos, também localizada na 
Avenida Ceci, 2249. Na época, 
a Secretaria Municipal de Saú-

de divulgou nota explicando a 
situação: 

“A decisão de interditar 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) foi tomada no dia 18 de 
dezembro de 2017, durante 
reunião com representantes 
da Prefeitura Regional da Vila 
Mariana, da Supervisão Téc-
nica de Saúde Vila Mariana/
Jabaquara, da Defesa Civil, e 
das secretarias municipais de 
Saúde e de Obras. Importan-
te destacar que a interdição 
foi necessária por conta de 
rachaduras encontradas no 
prédio”.

Novas instalações
Na UBS serão realizados 

cerca de 9.500 atendimentos, 
entre consultas médicas, visi-
tas domiciliares de Agentes de 
Saúde, consultas odontológi-
cas e de enfermagem.

A UBS Parque Imperial é 

uma unidade que funciona no 
modelo misto, com equipes 
de Estratégia da Família (ESF), 
de Atenção Básica, do Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família 
(NASF) e de saúde bucal.

A UBS tem 20 novos co-
laboradores, entre eles, to-
coginecologistas, pediatras, 
clínicos gerais, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagens, 
administrativos, entre outros.

Maria Aparecida Evange-
lista, que utiliza os serviços 
públicos de Saúde na região, 
destaca a importância das no-
vas instalações.”Antes era em 
um lugar menor. Essa unidade 
é maravilhosa, principalmente 
para os idosos do bairro que 
tinham que se deslocar para 
outros locais”, disse.

Para as novas instalações 
foram investidos na UBS Par-
que Imperial o montante de 

R$ 615.915,88 na obra, que ga-
rantiu o aumento da estrutura 
física de 24 para 50 salas, in-
clusive, um consultório para o 
atendimento dos idosos, além 
da compra de equipamentos 
e mobiliários. O espaço físico 
da UBS passou de 290m² para 
946m².

A UBS desenvolve progra-
mas como Mãe Paulistana, 
Oxigênio Terapia Domiciliar, 
Auto Monitoramento Glicêmi-
co, Nossos Idosos, Programa 
Saúde na Escola, Tratamento 
diretamente observado de 
tuberculose (TDO), práticas 
integrativas, entre outros 
serviços.

Na cidade de São Paulo, 
desde 2018, a Prefeitura, por 
meio da SMS, já reformou 37 
equipamento.

A unidade é gerenciada 
pela Organização Social As-

Depois de dois anos, Prefeitura reabre UBS Parque Imperial
•SAÚDE

Dr Daniel de Souza Oliveira - CRM 171494
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Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

sociação Paulista para o De-
senvolvimento da Medicina 
(SPDM), por meio de contrato 
de gestão com a Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS). 
A população estimada da re-

gião é de 75.585 habitantes.
Fica na rua Major Freire, nº 

510 – Vila Monte Alegre - São 
Paulo. O horário de atendi-
mento é de 2ª a 6ª feira, das 
7h às 19h. 
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Início das obras do Metrô completa 
51 anos neste sábado, 14/12

Professor, acesse e faça parte:
inova.educacao.sp.gov.br

Chegou o Inova Educação. O programa
que vai transformar a rede estadual
de ensino. Professores e alunos atuando
lado a lado, com matérias atualizadas
e novas atividades.

Inova Educação. Transformação de hoje, 
inspiração pro amanhã.

inova.educacao.sp.gov.br

Aponte o celular
para o QR Code
e em seguida para
todo o anúncio.

Há exatamente 51 anos, 
em 14/12/1968, aconteceu o 
evento denominado Lança-
mento da Pedra Fundamental, 
que deu início às obras da Li-
nha Norte-Sul do Metrô, atual 
1-Azul, a primeira do país.

“Era uma manhã de sá-
bado, a avenida Jabaquara 
naquele trecho foi totalmente 
interditada por três anos, para 
as obras do Metrô. Haviam 
muitas pessoas, máquinas e 
faixas anunciando o novo mo-
dal, que transformou defi niti-
vamente o sistema de trans-
porte coletivo da cidade”, 
conta o engenheiro civil Mar-
co Antônio Vellozo Machado.  

Admitido em 6 de maio de 
1968, Machado fi cou conhe-
cido como o funcionário de 
registro nº 05. Seu primeiro 
trabalho foi justamente o de 
organizar a Diretoria Técnica 
do Metrô, que tinha como 
objetivo preparar as equipes 
para o início das obras no 
cruzamento da avenida Jaba-
quara, com a rua Pereira Sté-
fano, onde hoje, no subsolo, 
se localiza a estação Saúde 
do Metrô.

Sobre o evento, Machado 
conta: “o prefeito Faria Lima, 
acompanhado do presidente 
do Metrô, Francisco de Paula 
Quintanilha Ribeiro, que era 
também o secretário das Fi-
nanças do Município, acionou 
uma pá carregadeira e movi-
mentou um volume de terra. 
Posteriormente, na calçada 
da avenida Jabaquara, senti-
do centro, foi cravada a pri-
meira estaca da obra”, conta.

Em visita ao local, após 51 
anos, lembra com detalhes 

de dois pontos: do terreno 
antes ocupado pelo escritório 
de obras, onde hoje funciona 
uma loja de roupas (Besni); 
na pista contrária, o prédio 
da Companhia Telefônica, que 
estava em obras.

A operação comercial do 
primeiro trecho de 7 quilô-
metros de linhas do Metrô de 
São Paulo, entre as estações 
Jabaquara e Vila Mariana, foi 
iniciada em 14 de setembro de 
1974. Funcionando de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 13 horas.

“Tenho muito orgulho em 
fazer parte da implantação 
deste sistema de transporte 
de alta capacidade na cidade, 
uma das maiores do mundo”, 
fi naliza Machado, que se desli-
gou do Metrô em 30/09/1999.

Atualmente a Companhia 
do Metrô de São Paulo opera 
uma rede de 65,8 quilôme-
tros de linhas 1-Azul, 2-Verde, 
3-Vermelha e 15- Prata.

Esta rede conta, atualmen-

•HISTÓRIA

Processo de tombamento da 
Chácara das Jaboticabeiras avança

Mais um capítulo na luta 
dos moradores de Vila Maria-
na que querem a preservação 
de pontos históricos do bair-
ro: na segunda, 9 de dezem-
bro, foi promovida mais uma 
reunião do Conpresp - Conse-
lho de Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental de São 
Paulo;que deveria decidir 
pelo tombamento ou não da 
Chácara das Jaboticabeiras. 

O bucólico nome remete 
a uma vila na Rua Fabrício 
Vampré, que estava prestes a 
ter suas casinhas totalmente 
demolidas para dar lugar a 
mais um empreendimento 
imobiliário no bairro. Mas, 
a comunidade se mobilizou 
para evitar e recorreu aos ór-
gãos de proteção do patrimô-
nio arquitetônico e histórico.

Na reunião dessa semana, 
o Departamento de Patri-
mônio Histórico apresentou 
relatório técnico que confi r-
mouo valor histórico, cultural 
e ambiental da área, expresso 
e requisitado pelo coletivo. 
“O tombamento da Chácara 
das Jaboticabeiras foi decla-
rado aceito e o perímetro 
apresentado pelo coletivo foi 
respeitado”, relata Eli Barce-
los, integrante do grupo.

“Contudo, houve surpre-
sas! Para o tombamento, foi 
proposto que a área seja di-
vidida em três setores, e para 
cada um deles, normas de 
gabarito (altura das edifica-

ções), recuos e remembra-
mento de lotes diferentes”, 
explica. Nas áreas 2 e 3, gaba-
rito de 10 metros e recuo de 
4 metros. E área 1 sem limite 
de gabarito (apenas com uma 
restrição ao recuo, passando 
para 8 metros), o que é exces-
sivamente permissivo. Além 
de questões que envolvem 
a taxa de permeabilidade do 
solo”, explicou.

Barcelos conta que esses 
destaques não alcançaram 
consenso no debate entre os 
conselheiros, que adiaram as 
determinações para a próxi-

ma reunião do Conselho, o 
que deverá acontecer somen-
te em 27 de janeiro.

“Sem dúvida, é uma gran-
de vitória a ser comemorada! 
Pela Chácara das Jaboticabei-
ras, diante do reconhecimen-
to unânime do valor desse 
micro-território pelo Conse-
lho de Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental de São 
Paulo, e pelos paulistanos! Ga-
nhamos todos, os moradores 
e a cidade, garantindo a pre-
servação de um dos poucos 
espaços de pausa e convívio 
que São Paulo mantém em 
meio a um ambiente urbano 
tão árido e escasso de rela-
ções humanas”, completa.

Lançamento da Pedra fundamental ocorreu no cruzamento da 
Av. Jabaquara com a R. Pereira Stéfano, no bairro da Saúde

te, com 59 estações, sendo 23 
na Linha 1; 14 na Linha 2; 18 na 
Linha 3; e sete na Linha 15-Pra-
ta. As estações de integração 
de linhas (Sé, Paraiso e Ana 
Rosa) foram contabilizadas 
nas linhas que atendem, po-
rém só uma vez na rede.

Acima, o início das obras. Abaixo, 
Antonio Vellozo Machado, um dos 

mais antigos funcionários do metrô, 
no local onde as obras começaram

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

SEBO DO JOÃO BAURU
Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos



13 DE DEZEMBRO DE 2019PÁG. 08

Rua Luis Góis ganha cerveja 
artesanal em sua homenagem

•GASTRONOMIA

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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CHURRASCO
CONTRA-FILÉ C/ VINAGRETE

ACEITAMOS

ENCOMENDASASSADOS PARA CEIAS
- Pernil
- Peru
- Chester
- Lombo
- Copa Lombo

classificadosclassificados
Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEp-04047-002
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CNpJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6
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Wagner Luiz D´angelo
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Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

Distribuído gratuitamente
em dezenas de bairros da
zona Sul de São paulo

O jornal S. paulo Zona Sul não admite 
a publicação total ou parcial de suas 
matérias, para qualquer fim, sem prévia 
autorização documentada.
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S.PAULO ZONA SUL

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.

oRaÇÃo Á saNTa claRa
Ó Santa Clara que seguiste

a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que 
entregando-nos confiantes á 

Providência do Pai Celeste, no 
inteiro abandono, aceitemos 

serenamente sua Divina 
Vontade. Amém. Rezar 9 dias 

com 1 velas acesa 1 Ave Maria, 
e no último dia, deixar a 

vela acesa até o fim. Fazer 3 
pedidos, 2 impossíveis e 1 de 

negócios. FMNS

iMÓVEisiMÓVEis

aP METRÔ JaBaQUaRa 
PRÓX. cMTc

73M²  - R$ 250 Mil

Tel.: 2276-3671
2275-6481 / 95437-3402

Creci 106286

2 dorm, sala, coz,
WC, lavand, s/vaga. 
Ótimo para renda.

VENdo PRÉdio METRÔ 
Vila MaRiaNa coM

RENda R$ 10.500.000,00
Prédio com 2.400m²,
com 2 lojas no térreo

mais 12 apartamentos
amplos de 3 dormitórios,

sem garagem
TEl.: 98175-8318

dE MacEdo GEsToR
iMoBiliÁRio - cREci 43091

VENdas

Já imaginou apreciar uma 
cerveja genuinamente paulis-
tana e com um sabor peculiar? 
Um grupo de bares localizados 
na divisa entre Mirandópolis 
e Vila Clementino resolveu se 
unir e desenvolver uma bebida 
para surpreender o paladar 
dos amantes de cervejas arte-
sanais, além de exaltar o sabor 
de um dos itens mais encontra-
dos no bairro: a pitanga.

 Com lançamento oficial 
previsto para o dia 12 de de-
zembro nos bares envolvidos 
no projeto, e levando o nome 
de uma das principais ruas da 
região, a Cerveja Luís de Gois 
é produzida por três bares 
do entorno: o Alvorada Cer-
vejaria, o Brett Bierhaus e a 
Cervejatorium;

O objetivo, de acordo com 
os envolvidos, é mostrar que o 
bairro pode ser mais uma rota 
de destaque paulistana entre 
aqueles que não frequentam 
as redondezas, mas que bus-
cam uma cerveja de qualidade, 
diferenciada, com um preço 
acessível. E, o melhor: feita no 
próprio bairro, o que, de acor-
do com seus criadores, torna 
o sabor ainda mais intenso, 
já que não percorre longos 

caminhos até chegar aos bares 
e restaurantes.

O caráter social também é 
outro destaque da ação pro-
movida pelos bares. Parte da 
renda obtida com a venda da 
Cerveja Luís de Gois será des-
tinada a uma casa de repouso 
das proximidades.

Os interessados em conhe-
cer o sabor da bebida podem 
visitar um dos bares partici-
pantes: Alvorada Cervejaria 
(Rua Luís Gois, 1504), Brett 
Bierhaus (Rua dos Lilases, 50) 
e a Cervejatorium (Rua das 

Rosas, 797). Preço sugerido da 
cerveja: entre R$ 12 e 16.

 Horários:
BRETT BIERHAUS: 17h00 

às 22h (segundas-feiras); 17hàs 
23h30 (terça a quinta); 14h às 
23h30 (sextas-feiras); 16h às 
23h30 (sábados); 16h às 22h 
(domingos)

 CERVEJATORIUM: 17h às 
23h30 (terça a sexta); 16h às 
23h30 (sábados)

 ALVORADA CERVEJARIA: 
17h às 23h (terça a sexta); 13h 
às 23hh (sábados); 13h às 19h 
(domingos)

Foto: Marcelo Mensch



13 de dezembro de 2019 PÁG. 09

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

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. 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

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

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$ 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
CH. INGLESA
R$ 820 MIL

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

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 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$ 1.600 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

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

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$ 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 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
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
V. GUMERCINDO

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

pleto - REF.: 17.664

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. pla-
nej., dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros, depósito individu-

al, lazer - REF.: 17.228

(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
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
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.), lavabo, ampla coz. c/ 
AE, amplo quintal, jardim, gar. p/ 

3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO - 
V.BRAS. MACHADO

R$ 720 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, escritório, 
copa / cozinha c/ AE, despen-
sa, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 4 carros 

- REF.: 17.485

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

lavabo, cozinha c/ AE, 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

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$ 265 MIL

Excelente oferta, c/ 3 dormitó-
rios c/ AE, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, lavan-

deria, garagem p/ 1 carro, 
prédio de apenas 10 anos c/ 

lazer completo - 
REF.: 17.750

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

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

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

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 450 MIL

Boa localização da Rua 
Maurício de Lacerda, terre-
no medindo 10 x 22 mts., 
totalizando 220m², ótimo 

para construtores ou outras 
finalidades, estuda propostas - 

REF.: 17.217

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/ em-
pregada, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 15.559

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Ótima localização da Rua Mul-
ler Carioba, terreno 8x 20 mts., 
construção 130 m², c/ 3 dorm., 

wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 3 carros - REF.: 17.063

SOBRADO
VILA VERA
R$ 640 MIL

Excelente rua do bairro, 
reformado, c/ 3 dormitórios, 
2 suítes, living p/ 2 amb., 

lavabo, cozinha c/ AE, ampla 
lavanderia, wc p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros - 
REF.: 17.899

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, trav. da tua 

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

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

142 m² - REF.: 16.409

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização do bairro, 

terreno 8 x 26 = 208m², 
construção de 152m², vago, c/ 
3 dorm., 2 wc social, lavabo, 
cozinha, lavanderia, fundos c/ 
amplo salão, gar. p/ 3 carros - 

REF.: 17.209

APTO
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

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 749 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$ 850 MIL
A 900 mts. do Metrô A. do 
Ipiranga, terreno 7,50 x 30m, 
construção 257m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte liv. p/ 2 amb., escri-
tório, lav, copa, coz. c/ AE, dep/ 
p/ emp., amplo salão p/ festa, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.849

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

terreno 188m², constr. 153 m² 
- REF.: 16.236

SOBRADO
V. 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 NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo acabto., terreno 6 x 27 m.,
 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
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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo localização da Rua Frei 
Rolim, terreno 210m², constru-
ção 160m², c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ hidro, liv. p/ 2 amb., sl. 
TV, lavabo, coz. c/ AE, despen-
sa, dep. p/ emp., qtal c/ churr., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 17.270

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ hidro, sl. Estar, sl. 

Jantar, sl. Visita, lav, coz. c/
 AE, dep. p/ emp., jardim, gar. p/ 
2 carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 17.357

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

Excelente AU = 302m², 
impecável, 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 

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.600 MIL

Terreno 10 x 47 mts., AC = 535 
m², c/ 4 dorm. c/ AE, 2 stes., 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 3 
carros, depósito, sala c/ 30m², 
salão c/ 80m², qtal c/ churr, sl. 
festa c/ 100m² - REF.: 16.916
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L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

APTO PARAÍSO
100 M² AU

2 dormitórios, sala 2 ambientes em L, dependência de 
empregada, 2 banheiros, cozinha, área de serviço. 1 Vaga -

Reformado R$ 600 mil

APTO METRÔ VILA MARIANA 
115 M²

3 dormitórios, sala 2 ambientes, reformado, 2 WC´s,
dependencia de empregada, lavanderia.

 R$ 605 mil - Condomínio Baixo - Edifício padrão

AP. VILA NOSSA
SENHORA DAS MERCÊS 

100M²
  3 dorms, sala 2 ambs, WC, 

1 vaga, Reformado. Excelente 
localização. R$ 350 mil

CASA SAÚDE - 8x25M² 
áREA CONSTRUÍDA

3 dorms,  2 salas, 1 vaga,
edícula. R$ 530 mil

AP. METRÔ SANTA CRUZ  
80M²

3 dorm, sala 2 amb, 2 WC, 
coz, lavand. s/vaga

R$ 360 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorm, sala 2 amb c/ varanda. 

DE, lazer total 1 vaga.

R$ 390 MIL

APTO JABAQUARA
76M² AU

3 dorms, 1 vaga, lazer total.
R$ 360 mil

CASA METRÔ SÃO JUDAS 

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

R$ 870 MIL

APTO METRÔ

VILA MARIANA

2 dorms, DE, sala 2 ambs,

1 vaga, prédio padrão. 

R$ 2.500,00 - Cond. Baixo.
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APTO METRÔ PÇA DA áRVORE 

1 QUADRA DO METRÔ - 65 M²

Reformado!!!, 3 dorms, sala 2 

amb, coz, 1 vaga  R$ 380 mil

APTO PRAÇA DA áRVORE 
70M2 

2 dorms, sala 2 ambs c/
 varanda, coz, lavand, 

1 vaga. R$ 480 mil

METRÔ PARAÍSO
60 M² AU

2 dorms, sala 2 ambs,
coz, WC, s/ vaga.

Reformado - R$ 320 MIL

CASA METRÔ
PRAÇA DA áRVORE

220M² AC
3 dorm, 2 vagas,

R$ 750 MIL

APTO METRO ANA ROSA
86 M² AU

2 doms, sala 2 ambs, 2 WC, 

coz, AS, DE, 1 vaga.

R$ 440 MIL

APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²

2 dorm, sala 2 amb, c/varanda. 

DE lavand, lazer total.

R$ 480 MIL

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

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

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

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 

localizado. 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

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 - 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

apto  CoBERtURa  
mEtRô  R$ 900 mil 

Metrô Conceição, ótimo apto, 
3 dormitórios, suíte, amplo 

living, cozinha com armários, 
churrasqueira e garagem. Pró-
ximo ao comércio, excelente 
localização!.  REF:12-3836

ExCElEntE SoBRado 
ComERCial pRox. 
mEtRô R$ 800 mil

Vila Guarani, para residência 
ou comercio, 3 dormitorios, 2 
salas, 2 banheiros, cozinha, 

garagem, quintal. Ótimo inves-
timento.  REF.: 12-3837

apto JaBaQUaRa R$ 375 mil
Cidade Vargas, 2 dormitórios 
com armários, sala 2 ambien-
tes com sacada, cozinha com 

armários, lavanderia e vaga de 
garagem. Lazer completo, 60 
m2 úteis, pronto para mudar, 

VAGO. REF.: 12-3818

SoBRado
mEtRo JaBaQUaRa

R$ 415 mil
2 dormitórios, ótima sala, 

cozinha com armários,
quintal amplo, lavanderia e 

garagem. Ótima oportunidade 
REF.: 09-3811

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  
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Biblioteca na Vila Clementino será Centro Cultural em Saúde
•CULTURA

A Fundação de Apoio à Uni-
versidade Federal de São Paulo 
(Fap/Unifesp) assinou com a 
construtora Scopus a ordem de 
início das obras de reforma da 
antiga Biblioteca de Referência 
Médica da Unifesp (Bireme), um 
dos mais importantes acervos 
de medicina do hemisfério sul.

A biblioteca, que fi ca na es-
quina das ruas Botucatu e Loef-
green, na Vila Clementino, será 
completamente reformada e 
dará espaço não apenas ao 
acervo de livros e revistas (com 
quase um milhão de títulos), 
mas a ambientes de exposição 

e divulgação científica, novas 
áreas de consulta e estudo, 
um auditório, café e livraria, 
tornando-se um Centro Cultural 
com objetivo de fomentar o 
interesse e o debate nos temas 
de saúde e bem-estar da popula-
ção. O local também irá abrigar 
acervos como os do Centro de 
História e Filosofi a das Ciências 
da Saúde (CEHFI) e do Projeto 
Xingu, além de atividades do 
recém-criado Instituto de Estu-
dos Avançados e Convergentes 
da Unifesp (IEAC).

A reestruturação foi con-
cebida pela Pró-Reitoria de 

Planejamento (ProPlan) em 
parceria com o Campus São 
Paulo, e o projeto executivo 
desenvolvido pelas empresas 
MHA Engenharia e Base Urba-
na Arquitetura. A reforma in-
cluirá todas as infraestruturas 
para climatização adequada, 
proteção contra incêndios e 
acessibilidades, com moderni-
zação completa da rede elétri-
ca e de computadores.

A obra tem valor contrata-
do de R$ 14,5 milhões de reais, 
e a captação em 2018 atingiu 
R$ 4,1 milhões, com previsão 
de valor igual ou superior para 

2019. O cronograma para a 
execução das atividades é de 
12 meses. A Scopus é a cons-
trutora que atualmente realiza 
a obra do Campus Osasco, e 
também foi responsável pela 
execução da Biblioteca Brasilia-
na Guita e José Mindlin na Uni-
versidade de São Paulo (USP). 
As empresas patrocinadoras 
que têm aportado recursos na 
Lei Rouanet, até o momento, 
são: Johnson & Johnson, Fleu-
ry, Aché e Bradesco Saúde.

O Campus São Paulo conta 
com um grupo de trabalho 
para a captação junto a pes-

soas jurídicas, coordenado 
por David Pares, chefe do De-
partamento de Obstetrícia da 
Unifesp. Doações de pessoas 
físicas também são importan-

tes e permitem o abatimento 
integral do valor doado, em 
até 6% do imposto de renda 
devido.

Fonte: Unifesp


