Pastelarias tradicionais
provam paixão diária pela
iguaria famosa das feiras livres

Ótica e Relojoaria Kaizen:
equipe comemora primeiro
aniversário em loja na Saúde
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Começam as obras da ciclovia
Como o São Paulo
Zona Sul antecipou no
fim de ano, a ciclovia da
Rua Domingos de Morais
finalmente começa a ser
executada. Equipes já
trabalham ao longo da
via fazendo marcações
e interditando parcialmente trechos das faixas
de rolamento. A ciclovia
é considerada uma das
mais importantes da cidade porque representa a
conexão da pista existente na Avenida Paulista/
Bernardino de Campos/
Vergueiro com a Avenida Jabaquara. A obra é
custeada e executada
pelo Colégio Marista Arquidiocesano como compensação de pólo gerador de tráfego. Página 5

Centro de Referência em Aids
corre risco de esvaziamento?

Foto: Alex Reipert/Unifesp

O Fórum de ONGs Aids
divulgou nota, em dezembro, demonstrando preocupação com o futuro de
um dos serviços pioneiros
e mais famosos no enfrentamento à doença no esta-

Novo hospital universitário já está
em funcionamento na V.Clementino
O hospital universitário 2 ficou pronto no ano
passado e já está oferecendo atendimento em
várias áreas. Pertencente ao complexo Unifesp/

Hospital São Paulo, a nova
unidade iniciou em dezembro sua segunda fase
de implantação. Nesta
etapa foram entregues
as novas instalações

dos ambulatórios de Ginecologia e Obstetrícia.
Segundo a Unifesp, aos
poucos outros ambulatórios passarão a funcionar no local. Página 3

do de São Paulo, o Centro
de Referência e Treinamento em Doenças Sexualmente Transmissíveis
e AIDS, que desde 1983
funciona na Rua Santa
Cruz, na Vila Mariana. Fun-

cionários do equipamento
também se mobilizaram
contra o que acreditam
ser um plano para esvaziamento do programa,
com transferência de sua
coordenação. Página 6
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Coleta seletiva será universalizada
Até o final de 2020, todas as
ruas da cidade serão atendidas
pela coleta seletiva de material
reciclável. Atualmente, A coleta domiciliar seletiva já está
presente em 94 distritos do
município de São Paulo, cobrindo cerca de 75% das vias,
mas a baixa adesão de muitas
famílias faz com que as cooperativas de catadores parceiras
da prefeitura ou as centrais
mecanizadas de triagem de
recicláveis operam abaixo da
capacidade.
Para modificar essa situação, a Prefeitura tem feito
vários investimentos - que
vão da estrutura na cidade à
ampliação das campanhas de
conscientização da população
para que separe o lixo doméstico - todos os recicláveis em
um saco, os não recicláveis em
outro. No primeiro semestre
de 2019 foram recolhidas 39.3
mil toneladas de materiais recicláveis, o que representa um
aumento de 2,5% em relação
ao mesmo período de 2018,
quando foram coletadas 38.4
mil toneladas.
Nas zonas sul e leste da

capital, tanto a coleta regular
quanto a seletiva são feitas
pela concessionária Ecourbis
Ambiental. Para saber em
que horário o caminhão da
coleta regular ou o da coleta
seletiva passam em sua rua,
basta acessar ecourbis.com.br/
ecoleta.aspx.
De forma geral, em toda
a cidade, o serviço de coleta
conta com aproximadamente
5 mil funcionários e 400 veículos.

Metas

O atual Plano de Metas da
cidade carrega boas notícias
para quem valoriza o meio
ambiente, a redução da emissão de poluentes na atmosfera, o consumo consciente e
a diminuição da geração de
resíduos, acompanhada pelo
aumento da quantidade de
materiais reciclados.
A Meta 24 já era conhecida
dos paulistanos - apontava
para a necessidade de reduzir
em 500 mil toneladas a quantidade de resíduos encaminhada
aos aterros sanitários diariamente, aumentando a vida

útil deles. Ao mesmo tempo,
a meta representa a ampliação
da quantidade de recicláveis
encaminhados às cooperativas
parceiras da Prefeitura, gerando empregos e fomentando a
economia circular, ou seja, a
reutilização de materiais sem
recorrer a novas extrações na
natureza.
Na mais recente revisão do
Plano de Metas, a atual gestão
municipal ainda acrescentou
duas propostas relacionadas
à geração e à destinação de
resíduos no município.
A atual meta 28 pretende
universalizar a coleta seletiva
nos 96 distritos da cidade de
São Paulo até o fim de 2020.
Em dezembro de 2018, havia
42 distritos universalizados,
ou seja, distritos onde a coleta
seletiva atende todas as ruas que é o caso da Vila Mariana,
por exemplo.
Até 2018, a Prefeitura buscou a universalização através
do serviço “porta a porta”, que
consiste no caminhão de coleta passando em todas as ruas/
residências. Dada a dificuldade de alcançar algumas regi-

CENTRAL MECANIZADA DE TRIAGEM
CAROLINA MARIA DE JESUS TEM
CAPACIDADE PARA 250 TONELADAS/DIA

ões e localidades, como ruas
estreitas que não permitem a
passagem do caminhão coletor, a AMLURB, em conjunto
com as empresas que prestam
o serviço de coleta, implantará
um plano de universalização
da coleta seletiva misto.
Isso significa que serão
utilizados PEVs (Pontos de
Entrega Voluntária) estrategicamente localizados de forma
a permitir fácil acesso a toda a
população de sua área de atuação, e também contêineres que
podem receber os materiais
recicláveis ao longo de toda a
semana e, quando o caminhão
da coleta seletiva passa, braços
mecânicos são engatados neles
e recolhem o que foi depositado pela população.

Poluentes

“Os contêineres já vêm sendo utilizados para armazenzar
recicláveis em edifícios e agora
vão ser instalados em diferentes bairros da cidade para
ampliar o alcance da coleta
seletiva em diferentes bairros
da cidade”, comenta Walter de
Fretias, superintendente de
operações da Ecourbis Ambiental.
Ele explica que os contêineres agilizarão o cumprimento
da meta. “O objetivo da Prefeitura é que moradores de todas

as ruas da cidade, ainda em
2020, tenham a possibilidade
de fazer a separação do lixo
e encaminhar para a reciclagem”, diz.
A utilização de contêineres
ainda apresenta vários outros
benefícios para a cidade e para
a preservação ambiental, especialmente significativa no caso
da coleta seletiva.
“Há uma economia de combustível, os recicláveis não
ficam expostos ao tempo ou
a ação de animais. Todo o
processo fica mais econômico
e limpo, além de ambientalmente responsável”, diz o
superintendente.
Essas ações ainda contribuem com a meta 30.2 do
Plano, que prevê a redução
de emissões de gás carbônico
na atmosfera paulistana, portanto. O plano aponta que o
objetivo é “reduzir as emissões
em 131.000 toneladas de CO2
equivalente, mediante redução
de resíduos enviados aos aterros municipais, provenientes
de resíduos domiciliares, de
podas de árvores e feiras livres”.

Potencial

“A coleta seletiva tem grande importância porque, além
dos benefícios diretos ao meio
ambiente, contribui na cons-

WALTER DE FREITAS É SUPERINTENDENTE
DA ECOURBIS E EXPLICA A AMPLIAÇÃO
DA COLETA SELETIVA PARA TODA CIDADE

cientização da população para
a questão da geração e destinação de resíduos”, aponta
Walter de Freitas.
Ele lembra que a capital
paulista investiu na construção de duas modernas centrais mecanizadas de triagem.
É a única cidade da América
Latina, aliás, a contar com
essas centrais, equipadas com
maquinários europeus de
primeira linha para o fracionamento de 500 toneladas de
materiais processados diariamente (250 toneladas cada).
Ambas dispõem de uma
capacidade de tratamento
anual de aproximadamente
80 mil toneladas, mas atualmente operam bem abaixo
desse total.
Na zona sul paulistana,
opera a Central Mecanizada
de Triagem Carolina Maria
de Jesus, que leva esse nome
em homenagem a uma catadora que se tornou escritora
traduzida para várias línguas
no mundo. Seu livro “Quarto
de Despejo” foi escrito em
cadernos e folhas encontradas
no material reciclável que ela,
como catadora, coletava.
Nas centrais de triagem, os
recicláveis são separados por
tipo, cor e tamanho. Depois
do processo de segmentação,
os resíduos são enfardados e
vendidos, garantindo a renda
de cerca de 1.200 famílias.
De acordo com o movimento Recicla Sampa, também
criado pela Prefeitura para
ampliar a conscientização, a
educação ambiental e divulgar
a importância da coleta seletiva, enquanto cerca de 40% dos
resíduos gerados pelos paulistanos poderiam ser reciclados,
apenas 7% efetivamente têm
sido transformados.

ESPORTE

Coletor da Ecourbis é o terceiro brasileiro mais rápido na São Silvestre
Criada em 1925, a Corrida
de São Silvestre é mundialmente famosa por reunir em
São Paulo, no último dia do
ano, maratonistas de vários
países, corredores de diferentes níveis e um verdadeiro
exército de “atletas de fim de
semana”. A principal corrida
de rua da América Latina contou com aproximadamente 35
mil participantes, ante 30 mil
em 2018.
Poucas pessoas sabem, mas
uma pequena fração desse
contingente é formada por
um grupo de profissionais que
literalmente ganha a vida correndo. Eles são os coletores de
lixo, trabalhadores que retiram
das ruas da cidade o resíduo
gerado nas casas e que são disponibilizados na calçada.
Diariamente, eles correm
mais ou menos 10 quilômetros
atrás do caminhão compacta-

dor, além de pegar os sacos e
levá-los para o veículo. Todo
esse exercício garante um ótimo condicionamento físico a
esses profissionais e em 31/12,
dez deles que trabalham na
concessionária
municipal
EcoUrbis Ambiental, que presta serviços em 19 das 32 subprefeituras da capital paulista,
participaram da disputa por
um lugar no pódio.
O coletor de lixo Johnatas
de Oliveira Cruz foi o 13º colocado na classificação geral
das duas últimas edições da
São Silvestre. Na edição de
31 de dezembro passado, ele
alcançou 46 minutos e 46 segundos, superando a marca do
ano anterior, quando concluiu
a prova em 47 minutos e 19 segundos.
Johnatas trabalha desde
dezembro de 2012 como coletor na EcoUrbis Ambiental,

concessionária municipal responsável pela coleta de resíduos domiciliares nas zonas
sul e leste da capital paulista, e
participa de corridas de rua há
mais de três anos. Em 2018, foi
a primeira vez que ele iniciou a
prova no grupo de elite.
Em 2018, o coletor Johnatas de Oliveira chegou em 13º
lugar e foi o 4º brasileiro a ultrapassar a linha de chegada,
com o tempo de 47 minutos e
19 segundos. Nesse ano, o resultado foi ainda melhor: embora tenha mantido a classificação, ficou em terceiro lugar
entre os brasileiros, apenas 14
segundos atrás do primeiro e
um segundo atrás do segundo.
Além dele, Ivanildo Dias
de Souza, também fez bonito
e garantiu a 25ª posição, com
50 minutos e 33 segundos. Johnatas e Ivanildo começaram a
correr depois de participar de

uma corrida seletiva organizada pela própria EcoUrbis, que
desde 2005 organiza a prova.
Os coletores melhor classificados nessa seletiva podem
participar da São Silvestre sem
custo, pois a concessionária
arca com o pagamento da inscrição. Eles também recebem
prêmios em dinheiro.
O superintendente de Operações da EcoUrbis, Walter de
Freitas, conta que a ideia de
organizar a corrida seletiva e
arcar com o custo de inscrição da prova foi e ainda é uma
forma de estimular a prática
esportiva.
Hoje, além dos coletores,
funcionários das áreas administrativas também participam
da seletiva e da São Silvestre.
A concessionária conta com
aproximadamente 3 mil trabalhadores e em torno de 2,5 mil
são coletores e motoristas.

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

JOHNATAS (NA FOTO ACIMA, OCUPANDO O PÓDIO 1), IVANILDO
(PÓDIO 2) E O COLETOR FÁBIO JESUS CORREIA (PÓDIO 3),
QUE COMEÇOU A TRABALHAR NA ECOURBIS EM MAIO E
AINDA NÃO PARTICIPOU DE NENHUMA SÃO SILVESTRE, MAS
APRESENTOU O TERCEIRO MELHOR TEMPO NA SELETIVA
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•COMÉRCIO

Ótica e Relojoaria Kaizen comemora seu primeiro aniversário
Conheça um pouco sobre a história da loja, da sua equipe e participe da confraternização
Dia 18, sábado, a Ótica e
Relojoaria Kaizen vai comemorar um ano de existência.
E você já sabe o que a palavra “Kaizen signiﬁca?
Kaizen é uma palavra de
origem japonesa que signiﬁca melhoria contínua. E foi
deste princípio que surgiu a
ideia que norteia a empresa.
Sua equipe já veio formada
da antiga ótica liderada pelo
Sr. Haruo (também conhecido como Osmar), um dos
técnicos mais antigos e respeitados na área de óptica.
Por mais de 10 anos, trabalharam juntos e cresceram
proﬁssionalmente. A dedicação da equipe fez com que
a antiga loja prosperasse,
tornando-se inclusive referência na área óptica.
Em 2017, porém, uma
situação inesperada acabou
fazendo com que o Sr. Haruo
vendesse a empresa a terceiros. Isso acabou motivando
também a saída dos demais
técnicos da equipe, já que
para eles, a essência da loja
não era mais a mesma.
“Foi muito difícil deixar a
loja que construí com minha
família durante tantos anos
de esforço e dedicação à
proﬁssão. Mas, com mais de
50 anos de experiência na
área, sabia que tinha grandes profissionais ao meu

lado e que aquilo não poderia acabar assim.” – disse
Haruo. E foi assim que depois de alguns meses, surgiu
a Ótica e Relojoaria Kaizen.
“Acredito muito na equipe e achei o nome Kaizen
ideal. Sempre gostei do trabalho deles na antiga loja, e
para essa loja que começou
do zero, quero que se superem, tanto na área profissional como na pessoal. Já
fizemos um bom trabalho
uma vez e agora quero que
seja muito melhor.” – diz
Haruo, todo orgulhoso.
O tempo passou e a loja
agora celebra seu primeiro
ano de existência.
Para comemorar, a Kaizen irá fazer uma pequena
confraternização na loja com
café da manhã, promoções
e distribuição de brindes.
Acompanhe as redes sociais
e ﬁque por dentro das novidades!

Além da equipe experiente, a
Ótica e Relojoaria Kaizen conta
com produtos das melhores
marcas e equipamentos de
última geração

Serviço
Kaizen Ótica e Relojoaria:
Avenida Jabaquara, 1826 Saúde.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das
9h até 18h30; aos sábados,
das 9h até as 14h.
Confraternização - 1 ano:
Dia 18 de janeiro, das 9h
até 14h.

•URBANISMO

No ﬁnal de 2020, foi iniciada
a segunda fase de implantação
do Hospital Universitário da
Universidade Federal de São
Paulo (HU2/Unifesp). Nesta etapa foram entregues as novas
instalações dos ambulatórios
de Ginecologia e Obstetrícia
da instituição. Paulatinamente,
outros ambulatórios passarão a
funcionar no local.
O HU2/Unifesp funcionará no
regime de Hospital-Dia, que corresponde a uma modalidade de
atendimento que em até 12 horas
será capaz de avaliar o problema
do(a) paciente, realizar exames
diagnósticos e tratamentos,
incluindo procedimentos cirúrgicos, sem a necessidade de internação. Os atendimentos serão
feitos 100% via Sistema Único de
Saúde (SUS).
A obra foi financiada integralmente com recursos do
Ministério da Educação (MEC),
totalizando um investimento
de R$ 70 milhões.“Com o início
dessas atividades, a Unifesp reaﬁrma o seu compromisso diante da sociedade, entregando
um espaço público qualiﬁcado
no qual a assistência, o ensino
e a pesquisa serão revertidos
em benefício da população”,
comenta o vice-reitor da Unifesp, Nelson Sass.
O início desta nova fase
foi possível graças ao trabalho conjunto da Reitoria da
Unifesp, da Diretoria de Implantação do HU2/Unifesp,
das Diretorias do Campus São
Paulo, da Escola Paulista de
Medicina, da Escola Paulista
de Enfermagem, do Conselho
Gestor e da Superintendência
do Hospital São Paulo/Hospital
Universitário da Unifesp.
Cooperação
Também em dezembro,
o Conselho Universitário da

Foto: Alex Reipert/Unifesp

Novo Hospital Universitário na
V. Clementino amplia atendimento

15 ANOS DE
RUPO
VIAGENS EM G

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR

Universidade Federal de São
Paulo (Consu/Unifesp) aprovou
a renovação do acordo de cooperação entre a Unifesp e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)
para o quinquênio 2019-2024.
O termo tem como objetivos o fortalecimento do modelo de gestão do Hospital São
Paulo, hospital universitário
da Unifesp (HSP/HU/Unifesp),
e a ampliação do objeto da
parceria, contemplando a interação do HSP/HU com o Hospi-

tal Universitário 2 (HU2), que
está em fase de mudança dos
ambulatórios para o início de
atendimento na nova unidade.
Segundo a reitora da Unifesp, Soraya Smaili, “esse
acordo aponta importantes
perspectivas para o futuro do
complexo hospitalar universitário da Unifesp e para o
crescimento e a ampliação de
parcerias, tanto na pesquisa
como na inovação tecnológica
e social”, comemora.
Fonte: Unifesp
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Informações:

5549-8188

EM 2020 (AOS SÁBADOS)
14 DE MARÇO DE 2020
MARIA FUMAÇA C/ HOLAMBRA

O trajeto de Campinas (estação de Anhumas) até Jaguariúna
é feito em 1h50 na estação de Jaguariúna tempo para visita ao
Museu Ferroviário, compras de artesanato e em seguida seguiremos para almoço em Holambra, com tempo livre para visita
ao Garden Center. Inclui ônibus executivo, lanche de bordo,
almoço em Holambra e ingressos para Maria Fumaça

Valor: R$ 249,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 125,00

21 DE MARÇO DE 2020
CUNHA COM LAVANDÁRIO

Inclui: Ônibus executivo, lanche de bordo, almoço. Visita
atelier de artesanato e vista ao lavandário.

Valor: R$ 249,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 125,00

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
Fones: 2068-1854 e 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga
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•ÓTICA

Você sabe o que é filtro de luz azul?
a mensagem para nosso corpo de que é
dia e estamos acordados. Dessa forma,
causando insônia e impedindo que tenhamos uma boa noite de sono.
Pesquisadores de Harvard conduziram um experimento comparando os
efeitos de exposição à luz azul e à luz
verde (comum), de brilho comparável,
durante 6,5 horas. O que eles concluíram foi que a luz azul suprimiu a melatonina por cerca de duas vezes mais que
a luz verde e alterou o ritmo circadiano
em duas vezes mais.
Simplificando: seu ritmo de sono
é de horas e reduziu para 1,5 horas de
sono. Ou seja, de dia produzimos a melatonina naturalmente devido à luz do
sol (luz azul turquesa). Já à noite essa
produção para, justamente porque não
estamos em contato com a luz azul boa.
Mas, quando usamos o celular, há o
estímulo de produção pelo contato da
luz azul ruim (luz azul violeta), por isso
que perdemos o sono. Por isso, existem
maneiras de evitar que essa luz azul ruim
prejudique nossos olhos, como o uso de
óculos com ﬁltro de luz azul. Acompanhe os benefícios que vamos te mostrar.
ÓCULOS COM FILTRO DE LUZ AZUL
Usar óculos com ﬁltro de luz azul
é super importante, mesmo que você
não tenha grau. Os efeitos da exposição
prolongada à essa luz são a fadiga ocular, visão embaçada e dores de cabeça
constantes.
Por isso, cada vez mais proﬁssionais

da saúde recomendam a proteção dos
olhos contra os raios nocivos. Hoje existem lentes para óculos que contam com
a tecnologia de proteção contra luz azul.
Esse tipo de lente ﬁltra a luz azul
violeta prejudicial aos nossos olhos,
impedindo que ela chegue na retina.
Ou seja, essas lentes bloqueiam a
luz nociva (luz azul violeta) e deixam
passar apenas a luz azul boa para visão
(luz azul turquesa).
Assim, nossa visão não é prejudicada e enxergamos com melhor nitidez.
Podemos concluir que os benefícios dos óculos com ﬁltro azul são:
• diminui a fadiga ocular;
• melhora a qualidade do sono;
• reduz ou até mesmo elimina as
fortes dores de cabeça;
• melhora a produção de melatonina (hormônio que regula o sono);
• evita efeitos a longo prazo na retina (catarata ou degeneração macular).
Algumas das lentes de filtro Azul
que trabalhamos aqui na Óticas Diniz
Vila Clementino:
• Essilor – Tratamento Antirreﬂexo
Crizal Prevencia
• Hoya – Tratamento Antirreﬂexo
Blue Control
• Zeiss – Tratamento Antirreﬂexo
DuraVision Blue Protect
VENHA ATÉ A ÓTICA DINIZ DA
RUA PEDRO DE TOLEDO, 946 - E CONHEÇA NOSSA LENTE DE FILTRO
AZUL. SEUS OLHOS IRÃO AGRADECER.

ORIGINAL,
QUALIDADE,

Imagem meramente ilustrativa.

Escolher uns óculos com ﬁltro de
luz azul não ajuda somente a evitar a
fadiga ocular provocada por celulares,
computadores ou tablets, mas também
melhora o funcionamento do nosso
sistema circadiano. Isso porque quando
usamos aparelhos eletrônicos por muito
tempo (principalmente à noite) a produção de melatonina é bloqueada.
A melatonina é responsável por regular nosso sono e quando mexemos no
celular antes de dormir, ocorre um desequilíbrio na produção desse hormônio.
O resultado é que ﬁcamos vidrados
e queremos rolar a tela cada vez mais.
Parece que depois é ainda mais difícil
conseguir dormir, não é mesmo?
Então continue acompanhando
porque vamos trazer a explicação do
que acontece em detalhes!
O QUE É A LUZ AZUL?
Existem dois tipos de luz azul: a luz
azul turquesa e a luz azul violeta.
A luz azul violeta é prejudicial para
nossos olhos e, conseqüentemente, é a
que mais somos expostos diariamente.
Essa luz está nos aparelhos eletrônicos
que usamos todos os dias: celulares,
computador, tablets, dentre outros.
Ou seja, não dá para escapar porque ela
está em toda parte.
A luz azul violeta também bloqueia
a nossa produção do hormônio de melatonina que é responsável por induzir
nosso sono. E ao usar aparelhos como
Smartphone antes de dormir, passamos

DE VERDADE.
(11) 3232-1613
(11) 3232-1614
Rua Pedro de Toledo, 946
Vila Clementino – São Paulo
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•GASTRONOMIA

Pastelarias tradicionais
têm movimento constante

Sempre existe a feira livre,
para quem gosta de saborear
um pastel sequinho, feito na
hora, crocante e com recheios
variados. Mas, para quem mora
na região de Vila Mariana e Saúde, há algumas pastelarias bem
tradicionais que garantem, há
muitos anos, que esse prazer
não se limite aos dias e horários
de feiras livres.
Elas têm lá suas diferenças
na história, no estilo, mas todas
atraem clientela em busca de
uma das comidas de rua mais
famosas na cena paulistana.
A mais antiga é a Changai.
Uma pequena porta na Praça
da Árvore, ela resiste desde
1948, muito antes da chegada
do metrô. A decoração ainda é a
mesma e os sabores oferecidos
são apenas carne, palmito e
queijo. Os fãs da casa, entretanto, garantem que não há nada a
ser modiﬁcado ali.
Abre de segunda a sexta,
das 8h às 20h, sábados até

19h30. Fecha aos domingos.
Fica na Praça General Serra
Martins, 23. Outra bem famosa
e antiga é a Yokoyama, que surgiu na Aclimação, na Rua Lins de
Vasconcelos, ainda na década
de 1960. Depois abriu outra loja
na Rua Luís Góis, que ali permaneceu por muitos anos.
A loja da Aclimação continua
no mesmo lugar, mas em Mirandópolis a Yokoyama agora
ocupa um endereço diferente Avenida Dr. Altino Arantes, 352.
Tem mais de 20 sabores, entre salgados e doces, inclusive
um dos queridinhos da feira - o
de pizza! Carne com ovo, bacalhau, palmito com camarão são
apenas algumas das pedidas da
casa. Abre de terça a domingo,
das 10h às 22h.
Para quem curte aquele astral da feira livre, a melhor pedida pode ser a pastelaria Yamaguchi, na Praça da Árvore. Isso
porque ali o espaço é pequeno,
todo mundo come no balcão e,
embora o movimento seja intenso, a rotatividade
garante rapidez
no atendimento. E
o caldo de cana é
a pedida preferida
para beber.
Destaque também para os molhos oferecidos

pela casa para jogar no recheio
- muito elogiados pela clientela:
de pimenta, alho e azeitona,
todos de fabricação própria.
Fica na Avenida Jabaquara,
864. Abre de segunda a sexta,
das 10 às 19h; sábados até 18h.
Só fecha aos domingos.
Ainda nesse estilo que lembra feira, outra boa pedida é a
pastelaria do HortiFruti União,
na mesma Avenida Jabaquara,
2254. Tem pastéis salgados e
doces, sucos e caldo de cana.
Outro endereço movimentado para os fãs de pastéis conhecerem é o da Croc 30, que ﬁca
na Rua Sena Madureira, 450, na
Vila Mariana. . Ali, o cardápio é
mais elaborado e dividido em
diferentes versões conforme o
ingrediente principal: carnes,
queijo, peixe, frango e diversos,
que incluem opções com vegetais, como o de Abobrinha, que
leva Abobrinha italiana refogada
no azeite, queijo branco, tomate
e orégano...
Entre as pedidas mais originais, tem o Mexicano, que leva
Carne moída, feijão chili e cheddar. Além das opções doces,
é claro, como os de banana,
romeu e julieta, chocolate com
morango...
Abre de segunda das 17h às
22h hs; terça a Sábado das 11h30
às 22h30; Domingo das 16h às
22h30. Fone: 5083-3001

ESPETINHOS

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

O melhor espetinho com o
melhor preço!!
Venha provar em nossa loja
ou peça pelo Aplicativo
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração •
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
- Planalto Paulista -

Fones: 2276-7901
* 2275-8219
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•URBANISMO

Começam as obras para ciclovia na Domingos de Morais
Quarta-feira, 08 de janeiro de 2020. Várias equipes
e equipamentos são vistos
trabalhando ao longo da Rua
Domingos de Morais, fazendo marcações, medições,
interditando parcialmente a
pista de rolamento central
da via. Mas, obra física mesmo, só a instalação de uma
placa indicando que teve início a construção do trecho
que vai da Sena Madureira à
Avenida Jabaquara, esquina
com Alameda das Boninas.
Quinta, 9 de janeiro - já
não havia mais equipes, apenas as placas...
Prometida desde que as
obras do metrô foram concluídas, a ciclovia teve seu
projeto alterado e readequado, vários atrasos se sucederam, mas em dezembro passado o jornal São Paulo Zona

Sul já havia antecipado que
as obras teriam início após a
virada do ano.
Apesar de o projeto passar
pela aprovação de técnicos
da Companhia de Engenharia de Tráfego e Prefeitura, o
custeio da nova ciclovia cabe
ao Colégio Marista Arquidiocesano.
Isso porque, enquanto
Pólo Gerador de Tráfego local, o Colégio precisa contribuir com projetos para mitigar os impactos provocados
na área.
Em dezembro, a direção
do Colégio Marista Arquidiocesano informou ao São Paulo Zona Sul que “está em dia
com as obrigações referentes à ciclovia na Rua Domingos de Morais e os trabalhos
de marcação têm previsão
de início ainda em dezembro

de 2019”.
O Colégio também garantia que a execução do projeto começaria em janeiro de
2020 e irá durar cerca de 120
dias, dependendo das condições climáticas e demais
intercorrências que podem
impactar o andamento das
atividades.
Os trabalhos dessa semana parecem ter sido os de
marcação da pista, mas de
qualquer forma a notícia já
vem sendo celebrada por
cicloativistas e usuários da
bike pela região.
A ciclovia é importante
porque representa conexão
facilitada entre outras importantes para a ﬂuidez e
segurança na cidade: ligará
a pista da Avenida Paulista
com a já existente na Avenida Jabaquara a partir da
Alameda das Boninas e com
outras no Jabaquara.
Vale destacar que o movimento em ciclovias e ciclofaixas não para de crescer, não
só por conta de pessoas que
optaram se locomover entre
casa, trabalho, estudo e lazer usando esse modal, mas
principalmente por conta de
trabalhadores de aplicativos
de entrega que recorrem à

bicicleta em vez de motos.
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 ciclovia deverá ter características semelhantes à da Avenida Paulista, construída sobre
o canteiro central. Não está
claro se no trecho bem em
frente à estação Santa Cruz
será removido o canteiro
de ﬂores existente para ser
substituído pela ciclovia.
Da Rua Loefgreen até a
Rua Luís Góis, a pista para
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bicicletas volta a ser bidirecional e ﬁcar 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 pequena área
reservada aos ciclistas na
pista principal.
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Pacientes do CRT Aids, na Vila Mariana, temem mudanças
Em dezembro, funcionários e pacientes atendidos
pelo Centro de Referência
e Treinamento em DST/Aids
de São Paulo (CRT) foram
surpreendidos pela notícia de
que haveria mudanças no comando estadual do programa
de DST/Aids, que por sua vez
implicariam em alterações
no atendimento da unidade,
que existe desde 1983 na Vila
Mariana e é considerada pioneira no enfrentamento à Aids
no país. Houve até passeata
pela Vila Mariana, com forte
adesão da equipe de proﬁssionais e de muitos dos usuários
da unidade, com cartazes de
protesto, pregando a manutenção da situação atual do
CRT DST Aids.
A notícia dava conta, de
acordo com a Agência de
Notícias Aids , que o objetivo
seria separar a coordenação
do Programa dos serviços de
assistência do CRT.
“Entendemos que a Coordenação do Programa Estadual
de DST/Aids deve permanecer

como atribuição do CRT DST
Aids. Acreditamos que retirar
esse papel daquele Centro
irá enfraquecer a resposta
paulista à epidemia e fragilizar
de forma importante o funcionamento do próprio CRT DST/
Aids. Dada a importância e ao
peso do estado de São Paulo
tal mudança pode trazer prejuízos para a resposta a epidemia
de HIV/aids em todo o país”,
defendem ativistas.
O Fórum de ONGs Aids
publicou nota repudiando as
propostas de mudanças:
“A resposta à epidemia de
Aids no estado de São Paulo,
que lidera as iniciativas no País
e serve de modelo a várias gestões estaduais e municipais,
além de alguns programas
nacionais de enfrentamento
à epidemia, consolidou-se
graças ao diálogo direto implementado com a sociedade
civil e ao esforço de técnicos e
dirigentes do Programa Estadual. Este cenário foi possível
pelo fato do programa estar
abrigado dentro de uma estru-

tura que possibilita ﬂuidez de
ações e transparência, cenário
apontado internacionalmente como favorável a bons
resultados, que estão sendo
alcançados.”
Se hoje os dados permitem
ver com precisão o perﬁl da
população mais vulnerável e
encaminhar estratégias para
acessá-la, isto se deve a compromissos implantados ao
longo de 35 anos de atuação
neste formato, o que consolidou a política pública, elen-

cando populações prioritárias
e encaminhando ações para
parcerias frutíferas cujos resultados já são vistos. a queda
de mais de 30% na incidência
na última década é um dos
exemplos de um trabalho que
dá certo.
Temos, no entanto, vários
desafios a enfrentar, mas
entendemos que a base para
estes encaminhamentos está
dada e não pode se alterar,
sob pena de regressão no
trabalho já desenvolvido.

Saúde e Estética

Casas de repouso
CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES
Serviço diferenciado
de assistência
com um simples
toque deObotão
nde o amor e oo
ism
proﬁssional m
se encontra

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

R. dos Cambuis, 183

(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

Fone:
5017-8320

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

Nova técnica permite uso de aparelho
Resp. técnica: Dra. Alessandra
M. Takaki - CRO 72928
ortodôntico
“invísível”
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856
Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

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

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Para anunciar
no jornal
São Paulo Zona Sul
Online e Impresso

O CRT
Localizado na Rua Santa
Cruz, 81, o CRT oferece atendimento multidisciplinar não
só a pessoas com o vírus HIV/
Aids, mas também testes para
quem quer descobrir doenças
sexualmente transmissíveis.
Outro destaque é o Ambulatório de Saúde Integral
para Travestis e Transexuais,
que no ano passado celebrou dez anos de existência.
Reconhecido por entidades
internacionais, o ambulatório
oferece assistência integral a
travestis e transexuais e conta
com atendimento especializado em cardiologia, oftalmologia, endocrinologia, urologia,
proctologia, ginecologia, fonoaudiologia e otorrinolanringologia, além de psicólogos
e psiquiatras, clínica médica,
enfermagem, vacinação, serviço de orientação relacionado
à saúde, geração de renda e
assessoria jurídica.
Com informações e
fotos da Agência Aids e
jornal Brasil de Fato

Psicologia

Ligue:
5072-2020
Dr Daniel de Souza Oliveira - CRM 171494

Casas de repouso

CORRIJA SEU SORRISO!

A Secretaria, por sua vez,
ainda de acordo com informações da Agência de Notícias
Aids, divulgou nota negando
as alterações: “não procede qualquer informação de
descontinuidade das ações
hoje realizadas no Centro de
Referência e Treinamento IST/
Aids (CRT). A unidade hoje já
faz parte da Coordenadoria de
Controle de Doenças da Secretaria. “O Programa Estadual
de IST/Aids é, e continuará
sendo, referência nacional
e internacional em políticas
públicas de prevenção e tratamento de IST/Aids e a pasta
estadual reforça o compromisso de garantir e fortalecer
a assistência aos pacientes
atendidos no CRT.”
Ainda assim, ao jornal Brasil de Fato, a a deputada estadual Érika Hilton (Bancada
Ativista-PSOL) afirmou que
pretende convocar audiência pública sobre o tema na
retomada das atividades da
Assembleia Legislativa, em
fevereiro.

WhatsApp
9 8216-2837

Odontologia

INSCREVA-SE
PARA PRÓXIMAS
TURMAS
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Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
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Wagner Luiz D´angelo
Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403
Distribuído gratuitamente
em dezenas de bairros da
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As matérias assinadas e / ou em quadro
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www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO

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

A empresa COIN & CIA LTDA, CNPJ 53.226.775/0001-46,

RETIRO
NO LOCAL

são PaUlo

duas impressoras fiscal, tipo ECF-IF, marca Eagle,

zona sUl

4608010603103, e tipo ECF-IF, marca ZPM,

11- 97230-2978
WhatsApp
clblivros@gmail.com

CaSa tÉRREa
apto pRox. mEtRô
V. GUaRani R$ 510 mil JaBaQUaRa SÓ R$ 280 mil

apaRtamEnto 3 doRm.
SÓ R$ 320 mil

apto ConCEiÇÃo
“ BoCa do mEtRô”
R$ 235 mil

ExCElEntE SoBRado
ComERCial pRox.
mEtRô R$ 800 mil

apaRtamEnto
Vila GUaRani
SÓ R$ 299 mil

Vila Guarani, para residência Fácil acesso, a 800m do metrô
ou comercio, 3 dormitorios, 2 Jabaquara com 2 dormitorios,
salas, 2 banheiros, cozinha,
garagem, quintal. Ótimo inves- sala, cozinha com arms, e
garagem. Ref. 09-3810
timento. REF.: 12-3837

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

CaSa tÉRREa pRox.
apto ao lado aV.
mEtRô alto do
BQ. SaúdE R$ 350 mil
ipiRanGa - R$ 800 mil Apartamento muito bem locali-

Metrô Conceição, ótimo apto, Vila Fachiuni, com 3 dormitó3 dormitórios, suíte, amplo rios, revers., sala com sacada,
Muito bem localizado com
Funciona Pet Shop no local,
living, cozinha com armários,
dormitório, sala, cozinha com
ótimo para renda, com 2
cozinha,
vaga
de
garagem,
churrasqueira e garagem. Próarmários, banheiro, condomídormitórios, sala, cozinha,
60
m2
úteis,
muito
bem
ximo ao comércio, excelente
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo banheiros,vaga de garagem.
localização!. REF:12-3836
localizado. REF.:09-3745
negócio! Ref 09-3706
Ref 08-3794

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

otimo apto mEtRô CaSa tÉRREa R$ 730 mil opoRtUnidadE CaSa
tÉRREa mEtRô
ConCEiÇÃo R$ 920 mil
Vila GUaRani
3 dormitórios, sendo 1 suíte, to- Terreno (8x31), 3 dormitórios, JaBaQUaRa R$ 650 mil

dos com armários, sala ampla,
cozinha com armários, área de
serviço, 2 vagas de garagem.
Area útil de 102m2. Bem localizado, tudo perto! REF.: 09-3797

sala ampla, lavabo, copa
cozinha, quintal, entrada
lateral e duas vagas de
garagem. Òtimo para renda.
REF.: 08-3798

SoBRado
mEtRo JaBaQUaRa
R$ 415 mil

2 dormitórios, ótima sala,
cozinha com armários,
quintal amplo, lavanderia e
garagem. Ótima oportunidade
REF.: 09-3811

À Acad. Classe A com 2 ótimos
dorms c/ arms, sala coz. ampla,
2 banhs, quarto de empregada
vagas de garagem cobertas, ótima localização. REF.: 06-3493

modelo ZPM/1 FIT Logger, de fabricação ZP-040712991,

5072-2020

conforme B.O. no 126/2020 do 2º DP do Bom Retiro.

5588-3366/5588-4423

SoBRado
mEtRô SÃo JUdaS
R$ 690 mil

apto pRÓx. mEtRô
JaBaQUaRa $ 370 mil

10 min. a pé p/ o Metrô, 2
dorms c/ armários, sala , coz. c/
Excelente imóvel à 10 minutos armários, banh, acabto em por
celanato e madeira, garagem,
a pé do Metrô, em amplo
Òtimo localização e bom para
terreno com 10 metros de
investimento!. REF.: 08-3703
fachada, 3 dormitórios, com
BEla CaSa tÉRREa
armários, terraço, sala 2
R$ 470 mil - mEtRô
ambientes, cozinha, quintal,
JaBaQUaRa
quiosque com churrasqueira, Bairro residencial, casa aconche4 vagas de garagem, portão gante,2 dorms, banh, sala, coz,
automático, ótima localização. lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas
e jardim. Muito bem localizado!
Oportunidade! REF.: 11-3677
Fácil acesso! REF. 05-3065

SoBRado mEtRô
JaBaQUaRa CidadE
VaRGaS R$ 1.200 mil

Ótimo SoBRado
Vila GUaRani
R$ 530 mil - mEtRô

Ótima localização, c/ 2 dorms, 3 dorms, ste, sala 2 ambs lav,
Bem próx. ao Metrô .2 dorsala 2 ambs, coz, AS, quintal, coz c/ arms, estúdio musical c/ mitórios , + 2 dormitórios na
parte de baixo, sala, coz, 2
dependência de empregada
wc, saída para duas ruas,
banhs, quarto de emp. e 2
e 2 vagas de garagem, p/
3 vagas de gar. e portão
vagas de gar. REF.: 05-3412
reforma. REF.: 04-3773
automático. REF.: 11-3731

opoRtUnidadE
Ótimo SoBRado, a
apto– R$ 430 mil
apto JaBaQUaRa R$ 375 mil SoBRado a 7 min. mEtRô
5 min. a pÉ do mEtRô
Cidade Vargas, 2 dormitórios ConCEiÇÃo R$ 440 mil SoBRado REFoRmado
ao lado do mEtRô
com armários, sala 2 ambien- EXCELENTE NEGÓCIO ! Próx. Cid. VaRGaS R$ 750 mil No Jabaquara com 2 dormi- ConCEiÇÃo SÓ R$450 mil
tes com sacada, cozinha com
armários, lavanderia e vaga de
garagem. Lazer completo, 60
m2 úteis, pronto para mudar,
VAGO. REF.: 12-3818

modelo Printer-2000 II ECF-IF, de fabricação

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

SoBRado Vila GUaRani
R$ 430 mil

cozinha com armários, área 2 dormitórios, sala 2 ambiende serviço, vaga de garagem, tes, cozinha, area de serviço,
playground, salão de festas,
portaria 24 horas, prox. comer- 2 vagas de garagem. Ótima
cio e mercados. REF.: 05-3512 oportunidade! REF.:08-3774

I.E. 110.986.744.110, comunica que foram extraviadas

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

ExCElEntE apto
mEtRô JaBaQUaRa
PARA RENDA - Prox. Metrô 2 dorms com ars, sala 2 ambs, R$ 300 mil Com 2 VaGaS Travessa da Av Leonardo da

apto CoBERtURa
mEtRô R$ 900 mil

COMUNICADO DE EXTRAVIO EQUIPAMENTOS

coMPRo
liVRos Usados

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

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

3 DORMITÓRIOS, Ste, comp. tórios, com armários, sala
2 dorms c/ arms, sala p/ 2
com arms, SALA de estar, sala 2 ambientes, cozinha com
ambs, terraço, AS, garagem.
de jantar, coz. planej, lavand, armarios, área de serviço e Muito bem localizado, próximo
sala de TV, qtal c/ churr, e 2 va- garagem. Otimo para moradia a todo comércio local, agende
gas de garagem. REF.: 09-3753
ou renda. Ref 05-3668
uma visita!. REF.: 11-3728

SoBRado mEtRô
JaBaQUaRa CidadE
VaRGaS R$ 750 mil

SoBRado 3 doRmS
pto paUliSta/ ExCEl.
JaBaQUaRa R$ 550 mil
CaSa tÉRREa

BElÍSSimo SoBRado
mEtRô - JaBaQUaRa
“R$ 800 mil”

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

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 pRÓx.
mEtRo SÓ R$ 680 mil

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

apto 3 doRm.
mEtRô JaBaQUaRa
SÓ R$ 310 mil

apto mEtRô
JaBaQUaRa R$ 685 mil

apto mEtRô
SÓ R$ 350 mil

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mil

apto JaBaQUaRa
R$ 400 mil

APTO “REFORMADO”
JABAQUARA R$ 480 mil

REFORMADO, com 3 dorms

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

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

apto BoCa do mEtRô CaSa tÉRREa – Vila Sta
ConCEiÇÃo (BCo itaú) CataRina R$ 460 mil
2 dormitórios, sala de estar,
SÓ R$ 340 mil

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 2 dormitórios, armários, sala
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ 2 ambientes, cozinha com
arms, despensa, dep. emp, gar. armários, reformado, condoc/ 2 vagas cobertas c/ portão mínio R$ 250,00. Muito bom
negócio. REF.: 05-3651
automático. REF.:04-3759

tERREno dE 640 m2
mEtRô JaBaQUaRa
R$ 1.180 mil

Próx. metrô, EXCELENTE
jantar, cozinha, quarto de em- LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SUpregada, lavanderia, quintal , ÍTE, repleto de arms, sala c/
6 vagas de garagem , terreno sacada, cozinha americana c/
de 10 x 25. Oportunidade . ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar.
para auto. REF.: 07-3318
REF.: 10-1181

lindo apto REFoRmado SOBRADO - JABAQUARA
ExCElEntE SoBRado apto - na Vila GUaRani SoBRado pRox. mEtRô apto BoCa do mEtRô
apto REFoRmado
SoBRado dE Vila
ao lado mEtRô
R$ 450 MIL
R$ 420 mil- opoRtUnidadE V.GUaRani R$ 350 mil
ConCEiÇÃo–R$ 480 mil JaBaQUaRa R$ 315 mil
R$ 400 mil
R$ 370 mil
3 dorms, suíte, arms, 2 salas
Próx. do Metrô , muito bonito, 2 2 dorms, sala, cozinha, lavan- Ótima localização, 2 dormi- Na Cidade Vargas com 3 dorR$ 600 mil
Próx. do Metrô Jabaquara,
2 dormitórios, suíte, com
dormitórios, suíte com armários,
terraço, sala 2 ambientes, cozinha com armarios, quintal, area
de serviço, garagem com portão
automatico. REF.: 04-3634

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

CRECI 017.070

ms, sala 2 ambientes, cozinha armários, sala, cozinha com
tórios, sala, cozinha, com
com forno a lenha, lavanderia
armários e garagem. Próximo e 4 vagas de garagem. Ótimo armários, 2 banheiros lazer
ao comércio local, excelente
com piscina, churrasqueira,
investimento para locação.
moradia. Ref.: 05-3783
REF.: 11-3732
salão de festas. Ref 08-3702

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

03 dormitórios, suíte, todos
com Armários,sala c/ sacada
com vista para o Parque do
Estado, cozinha planejada,
todo REFORMADO, vaga de
gar. e lazer. REF.: 01-3175

CASA TÉRREA
Jd. pRUdênCia
R$ 450 mil

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

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

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

APTO
V. BRASILINA
R$ 265 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 445 MIL

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. SAÚDE
R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condomínio fechado, c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/ 2
amb., lavabo, cozinha planejada, wc p/ empreg., gar. p/ 2
carros - REF.: 16.075

Reformado, ótimo acabto., terreno 6 x 20 mts., construção
135m², vago, c/ 3 dormitórios c/
AE, suíte, wc social, living p/ 2
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. p/
empreg., qto. p/ depósito c/ wc,
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

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

Ótimo local da R. Ribeiro Lacerda, ótimo p/ fins comerciais
ou residenciais, terreno 10 x 23
mts., constr.170 m², c/ 3 dorm.,
suíte, wc social, living, cozinha,
dep. p/ empr., quintal c/ churr.,
gar. p/ 4 carros - REF.: 17.605

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

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

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 680 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

APTO
CHÁCARA INGLESA
R$ 850 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga,
AU = 104 m², c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE,
lavanderia, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 2 carros REF.: 17.153

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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 C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO
R$ 1.150 MIL

Ótimo local da Rua João Batista Bonamine, terreno 9 x 21
mts., construção 207 m², c/ 3
dorm. c/ AE, suíte c/ closet, living p/ 2 amb., lavabo, cozinha
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/
3 carros - REF.: 17.138

SOBRADO
PLANALTO PTA.
R$ 1.290 MIL

Terreno 10 x 22,50 mts., construção 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

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.650 MIL

Excelente oferta, c/ 3 dormitórios c/ AE, living p/ 2 amb. c/
sacada, cozinha c/ AE, lavanderia, garagem p/ 1 carro,
prédio de apenas 10 anos c/
lazer completo REF.: 17.750

Reformada, vaga, boa localização da R. Fonseca da Costa,
c/ 2 dorm., sala, cozinha, wc
social, lavanderia, garagem
p/ 1 carro, terreno 8 x 15 m,
construção 70 m² REF.: 17.663

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., construção 136m² - REF.: 17.875

APTO
V. BRASILINA
R$ 380 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 750 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

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

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

Excelente localização do bairro,
na Rua Diogo Freire, terreno
plano medindo 10 x 30 mts.,
totalizando 300m², ótimo para
moradia, ou para fins comerciais, local funciona restaurante
- REF: 17.763

Ótimo local da Rua Samambaia, c/ 3 dorm., suíte, wc
social, liv. p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, wc p/ emp.,
gar. p/ 2 carros, área útil de
92 m², ótimo acabamento.,
lazer completo - REF.: 17.913

SOBRADO
JD. STA. CRUZ
R$ 380 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 520 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 780 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.050 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 595 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

Ótima oferta, abaixo da avaliação, 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 - Anchieta - REF.: 17.882

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

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

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/ sacada, cozinha c/ AE wc p/ empr.,
garagem p/ 2 carros, cond.
R$ 650,00 - REF.: 17.212

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

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

SOBRADO COM./RES.
RUA STA. CRUZ
R$ 650 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 539 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

(3) CASAS
SAÚDE
R$ 700 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 790 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

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

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

Seminovo, acabto. de alto padrão, terreno 10 x 30 mts., constr. 225 m², c/ 3 suítes, living p/ 3
amb., lavabo, escritório, cozinha
conjugada c/ espaço gourmet,
quintal gramado, gar.
p/ 3 carros - REF.: 15.555

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.430 MIL

TERRENO
V. ÁGUA FUNDA
R$ 1.690 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

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

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

Rua Gen. Chagas Santos, ótimo
p/ moradia, renda ou fins comerciais, 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

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

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., escritório, lav, copa, coz. c/ AE, dep/
p/ emp., amplo salão p/ festa,
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.849

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 390 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 560 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 650 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 715 MIL

APTO
CH. INGLESA
R$ 820 MIL

TÉRREA NOVA
MIRANDÓPOLIS
R$ 880 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

3 dorm., 2 c/ armários embutidos, suíte, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha
c/ AE, lavand., wc p/ empreg.,
gar. p/ 2 carros, AU = 73m²,
cond. R$ 680,00, lazer completo - REF.: 17.664

A 850 mts, do Metrô A. do Ipiranga, 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, depósito, dep. p/ empre., quintal,
gar. p/ 3 carros - REF.: 17.914

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

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

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

APTO
SAÚDE
R$ 419 MIL

APTO
CHÁCARA INGLESA
R$ 590 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE
R$ 749 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 950 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

PÁG.
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João Caetano terá curso de teatro
gratuito: inscrições estão abertas
Que tal começar o ano de
2020 colocando em prática
algumas promessas antigas?
Se você já tem algum conhecimento preliminar da linguagem
teatral e sempre se interessou
em desenvolver seu talento
no palco, pode aproveitar para
ingressar em um curso gratuito
que acontecerá no Teatro João
Caetano, na Vila Clementino.
Oferecido pelo Núcleo de
Artes Cênicas (NAC), o curso
está com inscrições abertas
até dia 28 de fevereiro. Desde
2018, o NAC tem parceria com a
Secretaria Municipal de Cultura
e, a partir de 2020, ocupará o
Teatro João Caetano.
Haverá um processo seletivo para o Curso,, que é coordenado por Lee Taylor. Com
carreira no teatro, tv, cinema
e serviços de streaming desde
2006, Lee Taylor já participou
do filme “Unicórnio” de Eduardo Nunes, foi protagonista
do longa “Paraíso Perdido”, de
Monique Gardenberg e atuou
na série “O Mecanismo” da Netﬂix, direção de José Padilha.
Em 2018, fez parte do elenco
da super série da Rede Globo
“Onde Nascem os Fortes”,
de José Luiz Villamarim. Em
2019, participou da segunda
temporada de O Mecanismo,

da novela da Rede Globo, “A
Dona do Pedaço”, direção de
Amora Mautner, e da série da
Netﬂix, “Irmandade”, direção
de Pedro Morelli.
Com duração inicial de quatro meses no Módulo I, poderá
se estender por mais quatro
meses aos selecionados para
o Módulo II e por mais dois
meses aos selecionados para o
Módulo III.
As aulas vão começar em
março, no dia 9. As atividades
ocorrerão regularmente de
segunda a quinta-feira, das
18h às 22h. A inscrição para o
processo seletivo deverá ser
feita pelo site do NAC, com

preenchimento do formulário
de inscrição.
Destinado a atores e atrizes
a partir de 18 anos com algum
conhecimento preliminar da
linguagem teatral, o curso não
exige registro proﬁssional DRT.
Os interessados deverão se
inscrever gratuitamente pela
internet no site do NAC: nucleodeartescenicas.wixsite.com/
site, que traz mais detalhes
sobre o curso.
O Teatro João Caetano ﬁca
na Rua Borges Lagoa, 650,
na Vila Clementino: próximo
às estações Santa Cruz (linha
Azul) e Hospital São Paulo
(linha Lilás).

Casa das Rosas passará por obras de restauro em 2020
A Casa das Rosas - espaço
literário com saraus, trocas de
livros, recitais, cursos de literatura e outras atividades para
os amantes das letras - é procurada por pessoas de toda a
cidade. Mas, sem dúvidas, atrai
especialmente moradores de
bairros próximos como a Vila
Mariana e o Paraíso.
Agora, o amante do espaço, entretanto, vai ter que se
reorganizar para conferir as
atividades. O imóvel do museu
Casa das Rosas será restaurado
em 2020. As obras do espaço
instalado no casarão conhecido
como um dos principais símbolos turísticos e de preservação
da memória da capital paulista

serão iniciadas no primeiro
semestre e terão 80% de seu
valor total custeado por recursos obtidos junto ao Fundo de
Defesa de Direitos Difusos do
Ministério da Justiça.
O projeto de restauro foi
inscrito e selecionado para
receber o investimento, que
devolve à sociedade valores
arrecadados em decorrência de
multas, acordos e condenações
judiciais. Os outros 20% serão
custeados pelo Governo do
Estado. A obra tem custo total
de R$ 4,2 milhões e previsão de
realização em dois anos.
O projeto será executado
pelo Departamento de Obras
da Secretaria da Cultura e Eco-

nomia Criativa do Estado de
São Paulo e tem como objetivos
principais recuperar as características originais do imóvel
construído na década de 1920
e aprimorar sua funcionalidade
como espaço público de cultura.
“A crescente visitação e o
restauro do museu são exemplos claros de que a parceria
entre os governos e a sociedade civil só tendem a beneﬁciar a
sociedade que pode ter acesso
a serviços com alta qualidade,
tanto do ponto de vista da
programação quanto da preservação do espaço, aﬁrma o
diretor executivo da Poiesis,
Clovis Carvalho.
Instalado no casarão co-

nhecido como um dos principais símbolos turísticos e de
preservação da memória da
capital paulista, a Casa das Rosas completou 15 anos em dezembro, contabilizando cerca
de 447.809 visitantes em 2019.
Durante o período de restauro, os objetos abrigados no
museu, inclusive seu acervo
museológico, serão devidamente acondicionados em reserva
técnica, e o acervo bibliográﬁco
Haroldo de Campos permanecerá preservado e à disposição
dos pesquisadores em ambiente preparado para esse ﬁm no
edifício da Poiesis, localizado
no Bom Retiro (Rua Lubavitch,
nº 64), centro de São Paulo.

