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Luís Góis, Ricardo Jafet, 
Pedro de Toledo e outras 
vias terão ciclovias em 2020

Nessas festas, saia do lugar 
comum com panetones e 
sobremesas especiais
Página 4

Jabaquara ganha DescomplicaSP
Já está operando a 

unidade Jabaquara do 
Descomplica SP, versão 
municipal do Poupatem-
po, e que concentra mais 
de 300 serviços, de 14 ór-
gãos e secretarias, como 
Intermediação de Mão 
de Obra, Seguro Desem-
prego, Cadastro Único, 
Alistamento Militar e 
Bilhete Único para Pes-
soas com Defi ciência etc . 
Tem também totens para 
realização dos serviços 
do Poupatempo, como 
a solicitação de 2ª via do 
RG e da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), 
e da SPTRANS, como a 
validação de créditos do 
Bilhete Único. P����� 5

Como será a Vila Clementino daqui 
20 anos? Unifesp debate o futuro

A Unifesp ocupa mais 
de 100 imóveis na Vila Cle-
mentino, num total de 
mais de 120 mil metros 
quadrados de área cons-
truída. São quase 90 anos 
fazendo parte da história 
da região. Agora, com a 
chegada do metrô, o bair-
ro também encara o 
surgimento de inúme-
ros empreendimentos 
imobiliários. Nesse cená-
rio, a Unifesp aprovou seu 
Plano Diretor, com previ-
sões de novas obras, com 
ampliações nos serviços e 
unidades,  e investimentos 
em parceria com a inicia-
tiva privada pelos pró-
ximos 20 anos. P����� 8
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Lentes Varilux em dobro      Lentes Hoya japonesa em dobro
Na compra de uma armação ganhe outra ou óculos de sol

5594-1898
2645-7506

chegada do metrô, o bair-
ro também encara o 

ÓTICA Mara Rocha

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

Transforme seu olhar de acordo com
a sua simetria facial. Nossa técnica
exclusiva encontra o design ideal para
sobrancelhas bem definidas sem falhas
já no primeiro atendimento.

Tratamento para transformação de sobrancelhas.

99598-8489
2894-4147

Telefone e WhatsApp

NOTEBOOK
LENTO?

Telefone



M E I O A M B I E N T E
Coleta mecanizada é alternativa moderna

Dez dicas: férias sem prejudicar a natureza

Qual é o processo de limpe-
za urbana em uma metrópole 
como São Paulo? Bastante 
complexo, engloba vários ser-
viços: varrição, coleta dos 
resíduos domcililares porta a 
porta, coleta manual em co-
munidades, coleta seletiva de 
materiais recicláveis (e todo 
seu encaminhamento), tria-
gem do material reciclável e 
seu encaminhamento, limpeza 
pós feiras públicas ou eventos, 
aterramento dos resíduos, 
cata-bagulho... 

O custo direto envolvido 
é alto, incluindo a verba uti-
lizada para concretizar esses 
serviços. Mas também é am-
biental, já que há um impacto 
tanto na extração de matéria 
prima, como no uso de ener-
gia ou na destinação � nal de 
todo material coletado. 

Em resumo, quanto a gente 
gasta de dinheiro todos os 
dias para cuidar do chamado 
“lixo” na cidade? É possível 
reduzir esse custo? Como? As 
principais discussões sobre o 
tema, hoje, estão relacionadas 
a novas técnicas e tecnologias 
que podem ser adotadas desde 
a produção industrial, passan-
do pela coleta, reciclagem e re-
aproveitamento na economia, 
mas culminando no descarte.

Alto custo
Em muitas cidades do mun-

do, a responsabilidade pela 
varrição das vias públicas é 
do próprio cidadão, exceto em 
áreas públicas, parques, vias 
sem imóveis...

Além disso, o cidadão tem 
responsabilidades com relação 
à geração de resíduos, enca-
minhamento de recicláveis e 
descarte correto de qualquer 
tipo de resíduo ou rejeito.

“São Paulo teve um cres-
cimento histórico que levou 
à formação de bairros com 
características totalmente di-
ferentes. Por isso, precisa de 
diferentes soluções”, diz Walter 
de Freitas, superintendente de 
operações da Ecourbis Am-
biental. A concessionária é 
responsável pelos serviços de 
coleta domiciliar de resíduos 
e também pela coleta seletiva 
nas zonas sul e leste da cidade.

Contêineres
Uma das alternativas mais 

modernas e que se adapta a 
diferentes situações é o con-
têiner, aquela grande caixa 
usada para armazenamento 
e transporte de quantidades 
maiores de resíduos.

Esses contentores são, es-
sencialmente, versáteis, por-
que podem ser usados para 
coleta seletiva, ou seja, só de 
materiais recicláveis ou tam-
bém de resíduos domiciliares 
comuns. 

“O uso de contêineres tem 
diversas vantagens e já é bas-
tante comum em outros paí-
ses”, aponta Freitas. No caso 
da coleta regular de resíduos, o 
conteiner permite, por exem-
plo, que o morador pare de ter 
os resíduos em casa. “Eles são 
posicionados a uma distância 
máxima de 50 metros da casa 
das pessoas. Basta levar o saco 
de resíduos para lá quando 
quiser”, explica o superinten-
dente de operações. 

Os contêineres são pos-
teriormente engatados em 
braços mecanizados dos cami-
nhões que fazem a coleta regu-
lar, concentrando o volume de 
resíduos de cada via. 

Na zona sul de São Paulo, a 
Ecourbis já implantou contêi-

neres em dois bairros: Planalto 
Paulista e Campo Belo. 

“Nessas duas regiões é feita 
a coleta mista: o caminhão 
recolhe tanto o material de-
positado em sacos em frente à 
casa de cada morador quanto 
aqueles depositados dentro 
dos contêineres”, diz Freitas. 
“Com um trabalho individua-
lizado do nosso pessoal, a co-
leta porta a porta nesses locais 
vem diminuindo”, comemora 
Walter, ao apontar o aumento 
constante de adesão à coleta 
mecanizada.

Vantagens
O uso de contêineres para a 

coleta têm diversos benefícios. 
No caso da coleta regular, como 
o processo é mecanizado, de-
manda equipes menores e me-
nor frequência dos caminhões. 
“Apesar de o caminhão passar 
duas em vez de três vezes em 
cada via, os moradores na ver-
dade � cam menos tempo com 
o lixo em casa, já que podem a 
todo momento levar pequenas 
quantidades de resíduos”, diz.

A redução de custos se alia 
à drástica diminuição de im-
pactos ambientais, também. “A 
coleta mecanizada com apoio 
de containeres reduz, portan-
to, o consumo de combustíveis 
e emissão de gases poluentes, 
o risco de os resíduos serem 
levados pela chuva, o avanço 
de animais nos sacos de lixo, 
a proliferação de vetores como 
mosquitos, ratos e animais 
peçonhentos que transmitem 
doenças”, aponta o diretor de 
operações da Ecourbis.

A coleta mecanizada ainda 
reduz a poluição visual, já que 
não há sacos de lixo espalhados 
pelas vias públicas em dias de 
coleta, e eventual mau cheiro.

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.

Condomínios
No projeto piloto de coleta 

mista, implantado já em al-
guns bairros da cidade, houve 
preferência por áreas residen-
ciais horizontalizadas, ou seja, 
com predominância de casas e 
prédios baixos, em vez de vias 
repletas de condomínios.

Mas os contêineres já são 
usados em condomínios, tam-
bém, e a tendência é ampliar. 

Atualmente, na maioria 
dos casos, é para a coleta se-
letiva. Moradores podem, 
ao longo de toda a semana, 
levar o material reciclável 
para os containeres existentes 
em áreas determinadas dos 
condomínios. Lá depositam 
papel, plástico, metal e  vidros 
que depois serão levados pela 
concessionária e todo material 
encaminhado para cooperati-
vas de catadores.

Há alguns condomínios que 
contam, também, com os con-
tentores para coleta regular, 
mas são diferenciados e, em 
geral posicionados externa-
mente aos condomínios. 

CAMINHÕES FAZEM COLETA 
MECANIZADA DOS RESÍDUOS 
LEVADOS POR DIAS

1. Conecte-se 
com a natureza

Tire as crianças da frente da tv 
e do celular, saia também. Além de 
economizar energia elétrica, você 
estimula atividades físicas, ganhando 
em saúde, e passa a valorizar coisas 
mais simples e o contato com a natu-
reza. Promova caminhadas, obser-
vação de pássaros, piqueniques com 
alimentos não industrializados 

2. Evite gastar 
combustível

Viajar valoriza o contato com a 
natureza. Mas, economize no com-
bustível. Se for viajar sozinho, pre� ra 
o transporte coletivo, como ônibus de 
viagem ou até excursões em grupo

3. Consuma 
itens locais

Quando � zer compras, pre� ra 
o comércio e artesanato da cidade 
visitada. É uma forma de fomentar 
o crescimento local e retribuir o que 
o turismo te proporciona.

4. Reduza seus 
resíduos e recicle

Assim como em sua cidade de 
residência, na hora de viajar evite 
geração de lixo e separe os itens para 
reciclagem. Em passeios a ambien-
tes naturais, como praias ou trilhas,  
recolha tudo que for gerado e traga de 
volta. Evite o uso de plástico e material 
descartável em geral.

5. Descubra 
destinos verdes

Se for viajar, escolha destinos que 
valorizam a preservação ambiental e 
com políticas de reciclagem, valoriza-
ção do transporte público e redução 
do consumo de energia. E siga aquela 
máxima: da natureza se tiram apenas 
fotogra� as, deixam-se apenas pega-
das e levam-se apenas lembranças.

6. Arrume seus 
armários

Se está de férias mas não vai sair 
da cidade, aproveite para limpar 
armários e separar itens para doação a 
entidades assistenciais, especialmente 
após as festas. É momento para re� etir 
sobre excessos do consumo. 

7. Relaxe e 
aprenda

Quem tiver mais tempo livre 
nessa época pode ainda ler, ver do-
cumentários e se informar sobre sus-
tentabilidade, que prevê crescimento 
com preservação de recursos. 

8. Diversifi que 
a diversão

A obesidade e o sedentarismo são 
problemas contemporâneos sérios, 
inclusive na infância. Se as crianças 
estão de férias e os pais não, a situa-
ção se agrava com excesso de tempo 
dentro de casa. Busque alternativas: há 
atividades de lazer e esportes gratuitas 
oferecidas por clubes e centros esporti-
vos da Prefeitura, por exemplo.

9. Recolha os 
resíduos

Leve a família para passear em par-
ques. E aproveite para contribuir com a 
limpeza não apenas deixando de gerar 
resíduos e recolhendo seu material, 
mas retirando do local embalagens, 
plásticos e outros resíduos deixados 
por quem não sabe preservar áreas ver-
des para o uso comum da população.

10. Faça uma 
horta em casa
Desa� e as crianças ou faça você 
mesmo uma pequena horta, 
ainda que de temperos, plantando 
em vasinhos ou até em itens 
reaproveitados, como latinhas, 
canecas antigas, potes diversos.  

 Comunidades
Situação semelhante aconte-

ce nas comunidades carentes. 
Os contêineres � cam em pon-
tos estratégicos das comunida-
des e os coletores de resíduos 
reúnem o material removido 
das casas e levam até lá. 

“Até 2004, as comunidades 
não contavam com serviço de 
coleta domiciliar de resíduos, 
porque os caminhões não 
conseguem acessar as vielas 
e áreas próximas a córregos”, 
relembra Walter de Freitas.  

Foram, então, contratados 
moradores das próprias comu-
nidades para trabalhar como 
coletores. O processo é ma-
nual: eles passam de casa em 
casa, recolhendo os resíduos 
produzidos. 

“Além de ter resolvido a 
questão da logística nas vias 
das comunidades, a contra-
tação também segue uma ló-
gica sustentável, porque são 
gerados empregos ali mesmo, 
com benefícios sociais e para 
a cidade”, avalia. 

WALTER DE FREITAS É 
SUPERINTENDENTE DA 
ECOURBIS AMBIENTAL
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Natal sem igual só na Natal sem igual só na Natal sem igual só na 

AVENIDA DO CURSINO, 1385
TELEFONE: 2776-9826

Natal sem igual só na Natal sem igual só na 

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

CANECA DOLCE 
COLECTION HOME 2

R$

14,50
CADA

CAFETEIRA ITALIANA EM INOX 
6 cafés | 470ml 

| Unyhome
R$

52,90
CADA

PETISQUEIRA DE VIDRO 
CASA NOBRE LAROUS DG

R$

47,90
CADA

APARELHO DE JANTAR E 
CHÁ FLOREAL FLOREAL 

HANA  - 30 Peças 
Porcelnas Oxford

R$

299,90
CADA

R$

49,90
CADA

HOT WHEELS
PISTA DE CAMPEONATO

R$

89,90
CADA

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

LIQUIDIFICADOR 
DIAMANTE 800 - 

COM FILTRO
- BRANCO - 

4 VELOC - 127V - 
900W - BRITÂNIA
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R$

24,90
CADA

CONJUNTO DE TIGELAS 
EM INOX HÉRCULES 

com Tampas Plásticas 
5 Peças

CONJUNTO DE 
UTENSÍLIOS EM BAMBU - 

4 Peças - Etilux
R$

75,90
CADA

CAFETEIRA ITALIANA 
MIMO STYLE

R$

32,90
CADA

R$

129,90
CADA

LIXEIRA DE PLÁSTICO 
12 LITROS BRANCA 

PLASUTIL
R$

42,90
CADA

FAQUEIRO EM INOX 
IPANEMA - 30 PEÇAS - 
MENTA - TRAMONTINA

MOEDOR DE CAFÉ 
MANUAL DE VIDRO 

80G LIVON
R$

59,90
CADA

PANELA ELÉTRICA 
DE ARROZ MULTISABOR 

10 Copos Branca 
Cadence

R$

129,90
CADA

SERVIÇO DE JANTAR E CHÁ ENCANTO 
30 PEÇAS PORCELANAS SCHIMIDT

CENTRÍFUGA 
SALADA PLASUTIL 

2.8 LITROS

R$

34,90
CADA

VASO DE 
VIDRO

R$

39,90
CADA

NOVONOVO

R$

589,90
CADA

PORTA PAPEL 
TOALHA DE 

METAL
R$

12,90
CADA

RECIPIENTE PARA 
MANTEIGA ROMANCE 

MAVEH
R$

19,90
CADA

QUEIJEIRA
 DE VIDROR$

27,90
CADA
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Brownieria tem opções de sobremesa e presentes

•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

Procurando uma lembran-
cinha de Natal? Um brinde cor-
porativo todo especial? Ou está 
em busca de uma sobremesa 
única em beleza e sabor para 
enfeitar sua ceia e encantar os 
convidados? Pode ser também 
um panetone artesanal trufado 
e bem mais caprichado que os 
industrializados, com cobertu-
ra de chocolate belga, nozes e 
frutas... Seja qual for a intenção, 
uma boa ideia é conferir as 
delícias produzidas pela Cacau 

Factory, na Vila Clementino, 
que  elabora tudo  com  puríssi-
mo e cremoso chocolate belga 
Callebaut.

Criada em 2016, a brownie-
ria tem sobremesas tamanho 
família, ideais para encomen-
dar para as ceias. São tortas, 
bolos e cheesecakes diversos., 
além de triffl  es e bolos de cacau 
54%.. Outra pedida deliciosa é o 
brownie, carro chefe da casa, 
que pode ser entrgue acom-
panhado de sorvete artesanal 

e calda de frutas vermelhas.
As saborosas barras de cho-

colate belga em embalagens 
exclusivas e lindas são outra 
ótima opção de presente. 

Confi ra todas as opções indo 
até a loja ou faça encomendas 
por telefone/Whats

A Cacau Factory fi ca na Rua 
dos Otonis, 635  – Vila Clemen-
tino. Redes sociais: @cacaufac-
tory. Telefone: 5082-1332. Para 
encomendas, use o Whatsapp: 
(11) 9 7464-6070. 

•URBANISMO

Ricardo Jafet, Whitaker e Luís Góes estão 
entre ruas que terão ciclovia em 2020 

República do Líbano, Pedro 
de Toledo, Pedro Bueno, Luís 
Góis, Ricardo Jafet e Abraão de 
Moraes são algumas das ruas na 
região de Vila Mariana e Jaba-
quara que ganharão ciclovias já 
no próximo ano. É o que mostra 
o novo Plano Cicloviário, que 
acaba de ser divulgado ofi cial-
mente pela Prefeitura.

De acordo com a Companhia 
de Engenharia de Tráfego, a de-
fi nição das novas conexões foi 
feita após uma análise técnica 
com o objetivo de ligar dife-
rentes modais, permitindo que 
o início e o fi m de um desloca-
mento sejam realizados por bi-
cicleta. Garante ainda que foram 
preservadas a capacidade de fl u-
xo da via e a quantidade de pis-
tas ocupadas por automóveis.

O objetivo é que as novas 
conexões permitam que a popu-
lação passe a acessar de forma 
mais fácil terminais de ônibus, 
trens, metrô, bibliotecas, esco-
las, parques e postos de saúde.

No total, serão 173 quilô-
metros de novas conexões e 

310 quilômetros de reformas e 
melhorias em estruturas já exis-
tentes. Com o Plano, a malha 
cicloviária da cidade se tornará 
mais segura, de melhor quali-
dade e focada em mobilidade, 
além de ter menor custo com 
sinalização. O projeto também 
prevê 12 quilômetros de rema-
nejamentos, considerando as 
particularidades do viário, a se-
gurança dos usuários e a fl uidez 
no trânsito. Nenhum quilômetro 
será retirado. 

A cidade passará dos atuais 
503 quilômetros para 676 qui-
lômetros de vias para ciclistas 
em 2020, sendo que 73% dessas 
estruturas estarão interligadas 
ao transporte coletivo.

Veja onde serão implantadas 
as novas ciclofaixas na região da 
Subprefeitura Vila Mariana:

- Av. Prof. Abraão De Mora-
es; Av. Dr. Ricardo Jafet

- R. Araguari
- Al. Dos Anapurus
- Av. Aratas
- R. Domingos De Morais
- R. Luis Gois

- R. Baltazar Lisboa E  R. Dr 
Neto De Araujo

- Av. Lins De Vasconcelos
- R. Dona Avelina; Av. Eng 

Luiz Gomes Cardim Sangirardi; 
R. Pedra Azul

- Av. Jabaquara; Vd Arapuã; 
- Av. Pedro Bueno
- R. Pedro De Toledo
- Av. Republica Do Líbano
- R. Manuel Da Nóbrega
- Av. Ricardo Jafet -  Pça. 

Monumento
- Av. Dr Ricardo Jafet; R. Ro-

drigo Vieira;  R. Sta Cruz
- Av. Jose Maria Whitaker
O investimento no Plano 

Cicloviário será de R$ 325 mi-
lhões e será acompanhado de 
um projeto de recapeamento 
orçado em R$ 250 milhões.  O 
plano foi construído a partir de 
dez audiências públicas e dez  
ofi cinas participativas.

“As ações devem ser fi naliza-
das até 31 de dezembro de 2020. 
Mas vamos trabalhar no sentido 
de acelerar os processos”, afi r-
mou o secretário de Mobilidade 
e Transportes, Edson Caram.

O dia que não queríamos 

que chegasse... chegou.

Hoje, novos caminhos se abrem e novas 

histórias começarão a serem traçadas...

Uma história de 49 anos está se encerrando. 

Foi a concretização de um sonho, graças à 

confiança e credibilidade depositada em 

nossa equipe pelas famílias, alunos, profes-

sores, funcionários e parceiros que conosco 

estiveram durante todo esse tempo.

Esperamos ter sido uma escola verda-

deiramente plural, onde o ser humano de 

qualquer raça ou classe social foi acolhido 

igualitariamente.

Aprendemos, ensinamos, fizemos amigos, 

vivemos momentos alegres....

Cumprimos nossa missão. Agradecemos a todos

Maria Cristina Maraccini Rabechini

Colégio Anglo-Brasileiro

O dia que não queríamos 

O dia que não queríamos 
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Em geral, quem vive em 
São Paulo já conhece o Pou-
patempo, órgão estadual que 
centraliza, facilita e agiliza 
váriso serviços de documen-
tação. A Prefeitura desenvol-
veu um programa semelhan-
te para oferecer o mesmo 
padrão para serviços munici-
pais é o Descomplica SP que 
já conta com cinco unidades 
na capital. Essa semana, foi 
inaugurada a central de aten-
dimento no Jabaquara, junto 
à Subprefeitura, que inclu-
sive traz uma ambientação 
mais moderna e clara, com 
comunicação visual simples 
e chamativa, melhorando a 
experiência de quem busca 
atendimento. 

Pelos mil metros quadra-
dos do DescomplicaSP Jaba-
quara devem passar, diaria-
mente, de agora em diante, 
mais de 1100 pessoas por dia 
em busca de atendimento. 
Elas podem ter acesso a mais 
de 300 serviços, de 14 órgãos 
e secretarias, como Interme-
diação de Mão de Obra, Se-
guro Desemprego, Cadastro 
Único, Alistamento Militar e 
Bilhete Único para Pessoas 
com Defi ciência etc.

Totens para realização 
dos serviços do Poupatempo 
também são instalados no 
Descomplica, como a solicita-
ção de 2ª via do RG e da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH), e da SPTRANS, como 
a validação de créditos do Bi-
lhete Único. 

O projeto tem infraestru-
tura de tecnologia e forma-
ção e capacitação do novo 
conceito de atendimento 

•URBANISMO

DescomplicaSP Jabaquara abre com 
expectativa de atender mil por dia

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

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

Rua Caramuru, 431 - Telefone: 2640-3660 - facebook.com/cutscolorhair - instagram.com/cutcolorh

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

Boas festas!

E que 2020 seja marcado 
por muito brilho, alegrias, 

saúde e repleto de boas e
novas histórias 

São os votos da equipe 
Cut&Color 

Atenderemos em horário normal até 29/12/2019 e
voltaremos com força total a partir de 07/01/2020

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.
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ao cidadão, com inteligên-
cia Prodam. O Descomplica 
SP está alinhado com a nova 
Política Municipal de Aten-
dimento ao Cidadão e será 
expandido, gradativamente, 
para toda a cidade. Serão 
implantadas 11 unidades até 
o fi nal de 2020. Já estão em 
operação unidades nas zonas 
Leste, Oeste, Norte e Sul da 
capital (São Miguel Paulis-
ta, Butantã, Campo Limpo e 
Santana/ Tucuruvi). Agora, o 
programa entra em fase de 
testes, já aberto à população, 
em São Mateus, Jabaquara e 
Penha. Para o próximo ano, 
estão previstas unidades em 
Pirituba, Cidade Tiradentes, 
Capela do Socorro e uma na 
região central. 

Lado a Lado
Uma das inovações do 

Descomplica SP é o atendi-
mento lado a lado. Servidor 
e cidadão estão mais próxi-
mos, reforçando os concei-
tos de colaboração, parceria 
e transparência.

É uma mudança de pers-
pectiva que faz toda a dife-
rença. Trata-se de uma medi-
da simples – aparentemente 
só a retirada de um balcão, 

de uma bancada – mas que 
estimula a relação de con-
fi ança entre agente público e 
cidadão.

Descomplica SP Digital
É um espaço de cidada-

nia digital para conhecer, 
aprender e acessar serviços 
eletrônicos. Os atenden-
tes são capacitados para 
entender a necessidade, 
identifi car o serviço corres-
pondente e ajudar o cida-
dão a realizar cada etapa do 
serviço. A ideia é simples: 
não dá para sair do Descom-
plica SP sem uma solução. 

A equipe do Descomplica 
SP orienta a população que 
entre previamente em conta-
to com a central SP156 (Tele-
fone 156 ou https://sp156.pre-
feitura.sp.gov.br) para obter 
informações sobre os docu-
mentos obrigatórios para a 
solicitação e realização de 
cada serviço. 

O DescomplicaSP Jaba-
quara atende de segunda a 
sexta, das 8h às 17h, na Sub-
prefeitura do Jabaquara: Av. 
Engenheiro Armando de Ar-
ruda Pereira, 2314, pertinho 
do terminal Jabaquara de 
metrô, EMTU e Rodoviária.
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Casas de repousoOdontologia

Ambiente aconchegante, 
cheio de amor e carinho

• Enfermagem 24h
• Médico especializado em geriatria
• Nutricionista

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

R.Vieira Portuense, 56
Jabaquara

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

Saúde e Estética

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

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

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

Ótica

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

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

CLAREAMENTO DENTAL

Clínica geral - Cirugias - Implantes
 Ortodontia- Pacientes Especiais - 

Endodontia - Periodontia

AGENDE JÁ SUA AVALIAÇÃO 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Volte  a  sorrir!

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

Terapia Alternativa

Dr Daniel de Souza Oliveira - CRM 171494

classificadosclassificados
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S.PAULO ZONA SUL

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
locação

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

joRNal sÃo paulo
zoNa sul 5072-2020

Vl MaRiaNa

Tel(11)98578-1020

Sobrado com 155m², 
R$ 2.800, 

Rua Joinville, 5 salas 
e 3 Wcs. Aceito

negociação. 

METRÔ
sÃo judas

Fone: 11-2578-5473

Aluga-se 1 quarto mob. c/ 

coz. + banh. Para moça que 

trabalhe Casa de família 

Valor único R$ 700,00

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

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

ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos necessitados e 
desamparados, vós que didicastes toda vida ao bem. Vale-me neste instante 
de provação, eu vos imploro. Ajudem-me a conseguir esta graça, em nome 
do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Rezar com fé a oração, 3 Pai-Nossos, 
3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia mandar publicar e dar um presente 
a uma criança carente. Com fé será atendido. D.J.K.
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GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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 

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$ 1.430 MIL

Construção 400m², c/ 5 dorm. c/ 
AE, 3 suítes, 1 máster c/ closet 
e hidro, liv. 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

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

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

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
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
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

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
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
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 

SOBRADO
JD. STA. CRUZ

R$ 380 MIL
Ótima oferta, abaixo da ava-
liação, c/ 4 dorm., suíte, wc 
social, living, lavabo, coz. 

c/ AE, garagem p/ 2 carros, 
ótimo local do bairro, em rua 
particular, próx. a UNIP - An-

chieta - REF.: 17.882

SOBRADO COM./RES. 
RUA STA. CRUZ

R$ 650 MIL
Ótimo local da R. Sta. Cruz, 
próx. ao Hospital Sta. Cruz, 

terreno 4 x 29 mts. c/ 2 dorm. 
c/ AE, wc social, living p/ 2 
amb., coz., despensa, qto. e 

wc p/ empreg., gar. p/ 1 carro 
- REF.: 17.912

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
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dor-

mitórios, terraço, wc social, 
sala, sl. de jantar, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.239

APTO
CHÁCARA INGLESA

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

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

REF.: 17.766

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização do bair-
ro, 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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
A 850 mts, do Metrô A. do Ipi-
ranga, terreno plano c/ 7,50 x 28 
mts., constr. 128m², c/ 3 dorm., 
wc social, liv, sl. de jantar, lav, 
copa, coz. c/ AE, despensa, de-
pósito, dep. p/ empre., quintal, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 17.914

SOBRADO COND. 
FECHADO - JD. SAÚDE

R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condo-
mínio fechado, c/ 3 dorm. c/ 

AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, wc p/ empreg., gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.075

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do bairro, 

na Rua Diogo Freire, terreno 
plano medindo 10 x 30 mts., 
totalizando 300m², ótimo para 
moradia, ou para fins comer-

ciais, local funciona restaurante 
- REF: 17.763

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

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

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

APTO
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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, liv. p/ 2 amb. c/ saca-
da, cozinha c/ AE, wc p/ emp., 

gar. p/ 2 carros, área útil de 
92 m², ótimo acabamento., 

lazer completo - REF.: 17.913

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Vago, terreno 8,50 x 30 mts., 
constr.230 m², c/ 3 dorm., suíte 
c/ closet, wc social, liv, sala de 
TV, coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
amplo salão c/ wc, gar.p/ 3 
carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 17.693

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 209m², construção 
203m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb., escritó-
rio, lavado, copa e cozinha c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 4 
carros, jardim - REF.: 16.866

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, 
lav, coz. planej., escritório, 

área gourmet c/ churr. e forno 
á lenha, piscina, saúde, gar. p/ 

3 carros - REF.: 15.963

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
PLANALTO PTA.

R$ 1.290 MIL
Terreno 10 x 22,50 mts., cons-
trução 250 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. p/ 
empregada, quintal, garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 17.928

TERRENO
V. ÁGUA FUNDA

R$ 1.690 MIL
Boa localização da Rua Afonso 
Aliperti, Zona Mista, ótimo para 
diversas finalidades comerciais, 
residenciais, ou mesmo indus-
triais, terreno plano, medindo 
19,20 x 56 mts., totalizando 
1.000m² - REF.: 15.960
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Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA

AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

Fone: 5585-2088
Horário 2a a 6a das 8:00 às 18:00 horas

Sábados das 9:00 às 13:00 horas

www.dinamarimoveis.com.br

CASAS TÉRREAS

APARTAmEnToS

SALÕES ComERCIAISSoBRADoS

SALAS

SÃo JUDAS
R$ 800.00

SALÃO COM 60 

METROS E

1 BANHEIRO

VILA DA SAÚDE 
R$ 800.00 (Ao 

LADo Do PLAZA SUL)
SALÃO COM 25 

METROS E 1 BANHEIRO

JD.SA SAÚDE
R$ 800.00

SALÃO COM 40 

METROS E BANHEIRO + 

1 QUARTINHO

AmERICAnÓPoLIS 
R$ 1.200.00

SALAS COM

90 METROS

E 1 BANHEIRO

VILA GUmERCInDo
R$ 2.300.00
SALÃO COM 65 

METROS C/MESANINO 
PIA DE COZINHA

1 DISPENSA 
E 1 ESCRITORIO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 500.00
SALAS COM

20 METROS E

1 BANHEIRO

PRAÇA DA ÁRVoRE
R$ 900.00

2 SALAS COM 

BANHEIRO E

ÁREA LIVRE

VILA moRAES
R$ 1.200.00
2 SALAS COM

100 METROS E

2 BANHEIROS 

SÃo JUDAS
R$ 1.700.00 (PACoTE)

SALA COM 32 METROS 
2 BANHEIROS COPA 1 VAGA
5 MINUTOS DA SÃO JUDAS

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

SALA COM 56 METROS 

2 BANHEIROS E 1 VAGA COBERTA

HIGIEnÓPoLIS
R$ 4.000.00
BOX MEDINDO 

6.5 X 8.5 METROS

VILA BRASILInA

R$ 300.00

1 DORMITORIO E 

BANHEIRO QUINTAL

ÁGUA FUnDA

R$ 600.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 

QUINTAL

VILA moRAES

R$ 600.00

DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO  QUINTAL E 

AREA DE SERVIÇO

IPIRAnGA
(Ao LADo Do mETRÔ)

R$ 700.00
1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO AREA DE 
SERVIÇO E QUINTAL

VILA BRASILInA
R$ 800.00

1 DORMITORIOGRANDE  
SALA COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL 
GRANDE E LAVANDERIA 

COBERTA

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 800.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHIRO AREA DE 

SERVIÇO QUINTAL

JABAQUARA /
VILA CAmPESTRE

R$ 850.00
1 DORMITORIO GRANDE  
SALA GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL E 
AREA DE SERVIÇO

VILA nAIR
R$ 1.000.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA QUINTAL 
1 VAGA

V. BRASILInA
R$ 1.000.00

1DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA E 
QUINTAL GRANDE

TABoÃo / DIADEmA
R$ 1.100.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

QUINTAL GRANDE NOS 
FDS E GARAGEM

VILA BRASILInA
R$ 1.200.00

2 DORMS SALA 
GRANDE COZ BANHEIRO 
LAVAND COBERTA QTAL 

GRANDE E GARAGEM 
COBERTA COM PORTÃO 

AUTOMÁTICO

moInHo VELHo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
QUINTAL

JARDIm DA SAÚDE

R$ 2.800.00

(PERTo Do PLAZA SUL)

3 DORMITORIOS 

COM 1 SUITE SALA 

2 AMBIENTES 

COZINHA BANHEIRO  

DEPENDENCIA DE 

EMPREGADA COM 

BANHEIRO AREA DE 

SERVIÇO GARAGEM 

COBERTA P/3 CARROS 

ESCRITORIO E 

TERRAÇO

VILA mARIAnA
R$ 4.100.00  
(ComERCIAL)

4 DORMITORIOS SALA 
2 AMBIENTES COPA 
E COZINHA COM AE 
QUINTAL NOS FDS

COM BANHEIRO 
DISPENSA HALL 
CORREDOR COM

6 VAGAS DE CARRO

JARDIm DA SAÚDE
R$ 3.500.00 
(ComERCIAL)

3 DORMITORIOS 
COM 1 SUITE SALA 

2 AMBIENTES 
COZINHA BANHEIRO 
AREA SERVIÇO COM 
BANHEIRO 4 VAGHAS 

DE GARAGEM DEP 
EMPREGADA E QUINTAL

JD DA SAÚDE
R$ 1.400.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVABO QUINTAL 
GARAGEM COBERTA

JD. PAInEIRAS
TABoÃo - R$ 1.600.00

4 DORMITORIOS 
SALA COPA COZINHA 
2 BANHEIROS AREA 
SERVIÇO QUINTAL 

GARAGEM P/ 2 CARROS

VILA BRASILInA

R$ 800.00

1 DORMITORIO SALA 

COZINHA BANHEIRO E 

AREA DE SERVIÇO

PARQUE BRISToL

R$ 1.600.00

3 DORMITORIOS COM 

1 SUITE SALA COZINHA 

BANHEIRO CORREDOR 

LATERAL LAVANDERIA 

COBERTA COM

  BANHEIRO

E 1 DORMITORIO

2 QUINTAIS GARAGEM 

COBERTA P/2 CARROS

VILA GUARAnI
R$ 1.600.00

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVABO LAVANDERIA 

COBERTA E GARAGEM 

PARA 2 CARROS

JARDIm DA SAÚDE
R$ 1.600.00

3 DORMITOROS 
SENDO 1 COM AE 

SALA COZINHA COM 
AE BANHEIRO LAVABO 
LAVANDERIA COBERTA 
GARAGEM COBERTA

PRAÇA DA ÁRVoRE

R$ 2.400.00

2 DORMITORIOS

C/1 SUITE SALA 

COZINHA BANHEIRO 

QUINRTAL NOS FDS

+ 1  QUARTINHO 

GARAGEM COBERTA

P/1 CARRO

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 6.000.00 

(ComERCIAL|)

3 DORMITORIOS COM 

1 SUITE COM VARANDA 

SALA COZINHA COM AE 

2 BANHEIROS LAVABO 

DEPENDENCIA DE 

EMPREGADA QUINTAL 

FRENTE E FUNBDOS 

GARAGEM P/ 6 CARROS 

320 METROS DE ÁREA 

CONSTRUÍDA.

JARDIm CAmPAnARIo

R$ 800.00

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA

V. DAS mERCES

R$ 900.00

1 DORMITORIO  SALA  

COZINHA BANHEIRO 

GRANDE AREA SERVIÇO

ACLImAÇÃo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA COZINHA 
AE BANHEIRO AREA 
SERVIÇO 1 VAGA

JARDIm DA SAÚDE

R$ 1.200.00

DORMITORIOS COM 

AE SALA COM SACADA 

COZINHA COM AE 

BANHEIRO AREA 

SERVIÇO COM AE 

2 VAGAS DE 

GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.350.00

1 DORMITORIO OM AE 
SALA COZINHA COM 
AE BANHEIRO AREA 
SERVIÇO E 1 VAGA

A DinAmAr
DesejA
A seus clientes 
e Amigos
um feliz
nAtAl e um
próspero
Ano novo
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Plano diretor da Unifesp planeja 20 anos futuros da Vila Clementino
•NATAL

Em sessão histórica e uni-
ficada das Congregações da 
Escola Paulista de Medicina 
(EPM), Escola Paulista de En-
fermagem (EPE) e Conselho do 
Campus São Paulo, no dia 3 de 
dezembro, a qual contou com a 
presença da reitora da Unifesp, 
Soraya Smailli, foi aprovado o 
Plano Diretor de Infraestrutura 
(PDinfra) que orientará diver-
sas ações de infraestrutura no 
campus, como manutenção 
predial, gestão de resíduos, 
efi ciência energética, reformas 
de bombeiro e acessibilidade, 
até melhorias urbanísticas e 
novos empreendimentos que 

poderão ser desenvolvidos, 
também, em parceria com a 
iniciativa privada.

A Unifesp, por meio da 
Pró-Reitoria de Planejamento 
(ProPlan), já havia realizado os 
PDinfras dos campi Diadema e 
Baixada Santista, mas esse foi o 
mais amplo e desafi ador, pelas 
características do Campus São 
Paulo, com 86 anos de existên-
cia, 120 mil m² de área construí-
da e mais de 100 imóveis, além 
da atual conjuntura política e 
econômica que impõe fortes 
restrições orçamentárias ao 
setor público.

Por isso, os investimentos 

previstos, que devem alcançar 
uma média de R$ 40 milhões 
por anos nos próximos 25 anos, 
poderão ser compartilhados 
com a iniciativa privada, em oito 
diferentes empreendimentos de 
diferentes naturezas: três cen-
tros de ensino, pesquisa e assis-
tência (Criança e Adolescente, 
Oncologia e Longevidade); um 
novo complexo de Pesquisa 
Clínica e Experimental; um novo 
Biotério e a reforma do Centro 
de Desenvolvimento de Mode-
los Experimentais para Biologia 
e Medicina (Cedeme); a amplia-
ção e modernização completa 
do Edifício de Anfi teatros e do 

Teatro Marcos Lindenberg; um 
moderno edifício administrativo 
e de departamentos acadêmi-
cos, incluindo um novo Restau-
rante Universitário; e moradias 
universitárias para atender mais 
de 300 estudantes e residentes.

As melhorias urbanísticas 
preveem alargamento de cal-
çadas, nova sinalização para 
pedestres e veículos, ilumina-
ção com LED, enterramento 
de fi ação, novas áreas verdes e 
de bem-estar, tornando o cam-
pus um lugar mais aprazível na 
cidade.

O plano foi coordenado pela 
ProPlan, Direção e Departamen-

to de Infraestrutura do Campus 
São Paulo e pela Comissão do 
PDInfra do campus, integrada 
por docentes, técnico-adminis-

trativos e discentes da EPM e da 
EPE, e executado pela empresa 
MPS Engenharia.

Fonte: Unifesp


