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São Judas Tadeu: paróquia  
celebra seus 80 anos
com missa solene

Outback lança duas tábuas 
para que amigos possam 
compartilhar pratos preferidos
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Seu imóvel precisa da Anistia?
Desde o início de ja-

neiro, quem fez constru-
ções ou reformas sem 
autorização da Prefeitura 
já pode pedir a anista 
e regularizar o imóvel. 
Mas, só poderão ser be-
neficiados aqueles com 
obras concluídas até ju-
lho de 2014, fato que po-
derá ser comprovado 
por projetos e fotos da 
época. Quem é isento de 
IPTU pode fi car tranquilo 
que a regularização já foi 
feita automaticamente. 
Quem tem imóvel até 
500 metros quadrados 
poderá fazer uma de-
claração e encaminhar 
tudo pela internet. Mas 
há situações mais com-
plexas, como imóveis 
em áreas envoltórias a 
bens tombados  P����� 4

Em um século, São Paulo se transformou
São Paulo celebra ama-

nhã 466 anos, mas foi só 
no século passado que 
o pequeno povoado se 
transformou em uma das 
maiores metrópoles do 
planeta, saltando de 30 
mil habitantes em 1872 
para mais 12 milhões de 
pessoas no início do sé-
culo XXI. A região de Vila 
Mariana (foto), Saúde, Ja-
baquara, Ipiranga, Moema 
e outros bairros próximos 
também foi completamen-
te transformada. Conheça 
algumas histórias P����� 3
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Uso do plástico será  reduzido na cidade
O ano começa com boas 

notícias para quem se pre-
ocupa com a quantidade de 
resíduos gerada diariamente 
na capital paulista. 

Além da meta de universa-
lizar a coleta seletiva, ou seja, 
fazer com que toda rua pau-
listana possa conribuir, de al-
guma forma, com a ampliação 
da reciclagem, outras ações 
se apresentam na direção da 
redução de envio de resíduos 
para aterros.

Há poucos dias, foi san-
cionada a lei que proíbe o 
fornecimento de produtos des-
cartáveis feitos de plástico em 
estabelecimentos s comerciais 
na cidade de São Paulo.

De acordo com o texto 
aprovado pela Câmara Muni-
cipal ainda no � nal de 2019, 
� ca proibido o fornecimento 
de copos, pratos, talheres, 
agitadores para bebidas e va-
ras para balões descartáveis 
feitos de material plástico aos 
clientes de hotéis, restaurantes, 
bares e padarias, entre outros 
estabelecimentos comerciais.

A legislação também se 
aplica aos espaços para festas 

infantis, clubes noturnos, sa-
lões de dança, eventos cultu-
rais e esportivos de qualquer 
espécie. Nos espaços para fes-
tas infantis deverão ser ofe-
recidas alternativas seguras, 
como pratos de papel e copos 
de plástico reutilizáveis.

Em substituição aos pro-
dutos de plástico descartáveis 
poderão ser fornecidos outros 
com as mesmas funções ela-
borados com materiais bio-
degradáveis, compostáveis e/
ou reutilizáveis. O objetivo 
é incentivar a reciclagem de 
materiais e impulsionar a tran-
sição para uma economia cir-
cular, cujo modelo de negócio 
e desenvolvimento econômico 
é alternativo ao linear (extrair, 
produzir e descartar).

A lei só entra em vigor a 
partir de 1 de janeiro de 2021, 
mas a expectativa é de que os 
comerciantes comecem a se 
adaptar e cortar desde já os 
itens descartáveis. As penalida-
des para quem não obedecer as 
novas regras vão de advertência 
e intimação para regularizar a 
atividade (após a primeira au-
tuação) até multa e fechamento 

administrativo do estabeleci-
mento (após sexta autuação).

Propagação
Algumas iniciativas em 

âmbito público já têm indi-
cado que a mudança é pra 
valer. Há quase um ano, em 
fevereiro de 2019, a Câmara 
Municipal anunciou que seria 
interrompida a compra de co-
pos plásticos para uso interno 
- tanto de visitantes quanto 
dos funcionários, assessores 
e parlamentares.. Além disso, 
há uma campanha interna 
para estimular os funcionários 
a utilizar garrafas e canecas 
próprias. Para os visitantes, 
são disponibilizados copos 
de papel biodegradável. A es-
timativa era de que, por ano, 
três milhões de copos eram 
descartados antes da medida.

Na Subprefeitura de Vila 
Mariana, os funcionários rece-
beram, em setembro passado, 
copos e canecas feitos de � bra 
de côco para substituir os 
copos de plástico e os mexe-
dores descartáveis. A medida 
faz parte do esforço da gestão 
em incentivar ações mais sus-

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

tentáveis nos prédios públicos
Além dessas mudanças em 

estabelecimentos comerciais 
abertos ao público e em órgãos 
públicos, uma mudança de 
comportamento generalizada 
na capital é esperada.

A proibição do plástico des-
cartável no comércio tende 
a gerar uma adesão maior, 
com a queda do consumo 
de descartáveis também em 
escritórios particulares, gran-
des empresas, ou mesmo nas 
residências. 

O Brasil, segundo dados do 
Banco Mundial, é o 4o maior 
produtor de lixo plástico no 
mundo, com 11,3 milhões de 
toneladas, � cando atrás apenas 
dos Estados Unidos, China e 
Índia. Desse total, mais de 10,3 
milhões de toneladas foram 
coletadas (91%), mas apenas 
145 mil toneladas (1,28%) são 
efetivamente recicladas, ou 
seja, reprocessadas na cadeia 
de produção como produto se-
cundário. Esse é um dos meno-
res índices da pesquisa e bem 
abaixo da média global de re-
ciclagem plástica, que é de 9%.

Em São Paulo, o volume de 
resíduos encaminhados pela 
coleta seletiva tem aumentado, 
mas ainda é baixo. 

Para modificar essa reali-
dade, basta separar todos os 
itens recicláveis (papel, plás-
tico, metal e vidro) em uma 
embalagem e levar até Postos 
de Entrega Voluntária (PEVs) 
ou deixar na calçada no dia e 
horário em que o caminhão 
da  seletiva passa em sua rua. 
Nas zonas sul e leste paulis-
tanas, o serviço é prestado 
pela concessionária Ecour-
bis Ambiental. Para conferir 
quando sua rua é atendida, 
acesse: https://www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html.

Futuro
Mesmo passando por usi-

nas de reciclagem, os plás-
ticos encaminhados por co-
leta seletiva sofrem perdas 
no processamento - seja por 
estarem contaminados, seja 
por contarem com várias ca-
madas ou não apresentarem 
valor de revenda). No final, 
o destino de 7,7 milhões de 
toneladas de plástico são os 
aterros sanitários. E outros 
2,4 milhões de toneladas de 
plástico são descartados de 
forma irregular, sem qualquer 
tipo de tratamento, em lixões 
a céu aberto.

O levantamento realiza-
do pelo WWF com base nos 
dados do Banco do Mundial 
analisou a relação com o plás-
tico em mais de 200 países, e 
apontou que o Brasil produz, 
em média, aproximadamente 
1 quilo de lixo plástico por 
habitante a cada semana.

Pelo mundo
Vários países pelo mundo 

estão adotando medidas seme-
lhantes à Prefeitura paulistana, 
para conter o uso do plástico 
e garantir que a reciclagem 
do material se amplie. O mais 
recente a anunciar mudan-
ças drásticas foi a China. De 
acordo com informações da 
Agência Brasil de Comunica-
ção, o país asiático, gigante da 
economia mundial e um dos 
maiores produtores industriais 
do planeta, quer que as maio-
res cidades � quem sem sacos 
de plástico descartável até o 
� m deste ano. As embalagens 
desse material vão ser banidas 
nos próximos anos.

Os sacos de plástico vão 
ser proibidos nas principais 
cidades chinesas até o � m de 

COMÉRCIO PRECISARÁ SUBSTITUIR USO DE 
COPOS, PRATOS, TALHERES, AGITADORES 
DE BEBIDAS FEITOS DE PLÁSTICO

Nove mil toneladas de resíduos foram retiradas do Rio Pinheiros em 2019
Quanto mais limpa a cidade, 

maior a adesão dos moradores 
em ações de manutenção. Es-
pecialistas já apontam, há anos, 
que um ambiente limpo tende 
a ser mantido limpo, enquanto 
que um local abandonado pode 
atrair novas ações de descaso e 
sujeira por parte da população.

A limpeza não só das ruas, 
mas também dos córregos e rios 
na capital paulista indicam isso. 
Muitos córregos se tornaram 
ponto de despejo de lixo co-
mum ou entulho ao longo dos 
últimos anos. Sem falar na su-
jeira irregularmente despejada 
em vasos sanitários e pias, que 
contribui para a poluição nas 
águas paulistanas. 

Atualmente, está em curso 
um programa de despoluição 
do Rio Pinheiros, que o Gover-
no do Estado pretende entregar 

recuperado até 2022.
Para se ter uma ideia, nos 

doze meses do ano passado, fo-
ram retiradas de lá  mais de 9,3 
mil toneladas de resíduos. En-
tre os dias 6 de agosto e 30 de 
novembro, foi constatado o re-
corde de desassoreamento e de-
saterro dos últimos cinco anos, 
com a retirada de 132.004 m³ e 
265.304 m³ de resíduos, respec-
tivamente. Somados, os mate-
riais correspondem a mais de 23 
mil caminhões basculantes.

No programa, a Empresa 
Metropolitana de Águas e Ener-
gia (EMAE), vinculada ao Go-
verno de São Paulo, tem como 
uma das atribuições remover os 
detritos do curso d’água, além 
de ser responsável pelo controle 
de enchentes da Região Metro-
politana de São Paulo, operando 
usinas elevatórias e barragens.

“Em geral, os materiais co-
letados consistem em resíduos 
domésticos. Eventualmente, 
são retirados sofás, fogões, bi-
cicletas, colchões e chassis de 
motocicletas”, explica Edson 
Máximo Macuco, assessor da 
Diretoria de Geração da mpre-
sa Metropolitana de Águas e 
Energia (EMAE), “Também são 
removidos muitos pneus. Em 
2019, foram cerca de 6 mil. São 
valores bastante expressivos e 
demonstram o compromisso de 
melhorarmos continuamente 
as condições do Rio Pinheiros”, 
completa.

Todo o material coletado pela 
EMAE, exceto pneus, é encami-
nhado para aterros da Prefeitura 
de São Paulo, por estar contami-
nado. Já os pneus seguem para 
a Subprefeitura do Campo Lim-
po, que os destina à reciclagem.

De acordo com Edson Má-
ximo Macuco, os principais 
desa� os na execução do Pro-
grama Novo Rio Pinheiros são 
percorrer os 25 quilômetros de 
extensão do curso d’água dia-
riamente na coleta dos resíduos 
sólidos, com a utilização de em-
barcações apropriadas. “Não há 
um único dia sequer que não há 
quantidade expressiva de lixo 
no Pinheiros”, salienta.

O assessor da Diretoria de 
Geração da EMAE destaca a im-
portância do papel dos morado-
res da capital para que a iniciati-
va atinja os objetivos propostos. 
“Os cidadãos são protagonistas 
na diminuição sensível ou até 
mesmo total de lixo sólido lan-
çado no Rio Pinheiros e outros 
cursos d’água. Bastaria que a 
população descartasse o lixo em 
local apropriado, de preferência, 

separando o material reciclável, 
para que essas 9,3 mil toneladas 
de resíduos sólidos removidas 
em 2019 fossem reduzidas sen-
sivelmente”, a� rma.

Para conscientizar a popula-
ção sobre o descarte correto do 
lixo, a EMAE instalou, no Par-
que Villa-Lobos, em São Paulo, 
uma escultura em formato de 
capivara, feita de sucata e pre-

enchida com materiais do Rio 
Pinheiros. Só no parque são re-
colhidas cerca de 20 toneladas 
de resíduos por mês, que equi-
valem a cerca de quatro cami-
nhões de 16 m³ de capacidade.

A ação itinerante, de caráter 
educativo, tem obras confec-
cionadas na própria o� cina da 
EMAE e deve passar por outras 
vias públicas.

POLUIÇÃO DAS ÁGUAS

2020 e, até 2022, a medida vai 
se estender a todas as cidades 
e vilas. Até o � m deste ano, o 
uso de canudinhos, utensílios 
de plástico usados em res-
taurantes take away (pegue e 
leve) e envelopes almofadados 
de envio de encomendas serão 
eliminados. Os mercados 
que vendem produtos frescos 
estão isentos dessa proibição 
até 2025.Também até 2025, 
os hotéis terão de deixar de 
fornecer itens de plástico.

E não é só na China. Países 
da Europa já estão bastante 
avançados na preocupação 
com a geração de resíduos, am-
pliação da reciclagem e todo 
custo ambiental envolvido.

A União Europeia decidiu 
proibir artigos de mesa, coto-
netes, balões e outros objetos 
plásticos descartáveis   a partir 
de 2021, e agora também 
pode proibir embalagens de 
plástico, exigindo o uso de 
soluções mais sustentáveis.

A Comissão Europeia tam-
bém está examinando outros 
possíveis regulamentos para 
reduzir a poluição de plásticos 
- do imposto sobre resíduos 
de plástico aos regulamentos 
que podem conter a liberação 
de microplásticos.

Oceanos
De acordo com um estudo 

lançado pela Ong ambien-
talista WWF, o volume de 
plástico que segue para os 
oceanos todos os anos é de 
aproximadamente 10 milhões 
de toneladas, o que equivale a 
23 mil aviões Boeing 747 pou-
sando nos mares e oceanos 
todos os anos – são mais de 60 
por dia. Nesse ritmo, até 2030, 
encontraremos o equivalente 
a 26 mil garrafas de plástico 
no mar a cada km2.
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resgate da tradição oral dos 
moradores mais antigos e 
retomada de lembranças de 
antepassados. 

Casa do Sítio da Ressaca: 
datada provavelmente de 
1719, a casa bandeirista do 
Jabaquara certamente é a 
construção mais antiga da 
região e lembra de um tempo 
em que pessoas escravizadas 
fugiam e se abrigavam ali. 

Matadouro: o atual pré-
dio da Cinemateca Brasileira 
foi construído em 1887, para 
abrigar o matadouro de ani-
mais para abastecer de carne 
os moradores da capital. O 
matadouro anterior fi cava na 
região central que, então já 
bastante povoada, não supor-
tou mais o sangue esvaindo 
pelas ruas. O novo endereço 
só permaneceu como região 
desabitada até 1914, quando 
novamente desativaram o 
matadouro por conta do cres-
cimento da Vila Mariana e Vila 
Clementino.

Paróquias:  a Igreja de 
Nossa Senhora da Saúde se 
formou a partir de fiéis que 
se reuniam naquela região 
da Santa Cruz no início do 
século XX e data de 194/17. A 
paróquia de São Judas - assim 
como 24 outras pela capital 
(veja matéria abaixo) se for-
maram no início da década 
de 1940 - um bom indício do 
crescimento dos bairros fora 

da região central paulistana
Colégios: algumas escolas 

da região surgiram no início 
do século passado - Benjamim 
Constant, no Paraíso, para 
atender a comunidade da cer-
vejaria alemã (antiga Brahma) 
existente no bairro foi das 
primeiras, na virada do século. 
Depois vieram o Arquidioce-
sano, Madre Cabrini, Santa 
Amália, Nossa Senhora das 
Graças, todas antes ainda de 
a região contar com o metrô.

Institutos e Revoluções: 
O Largo Dona Ana Rosa leva 
esse nome porque abrigava 
o Instituto de mesmo nome. 
Em 1924, abrigou tropas da 
Revolução que atingiu São 
Paulo. Mas, esse prédio foi 
demolido. Já  o Instituto Bio-
lógico, cujo prédio permanece 
no bairro, estava em constru-
ção em 1932 quando serviu 
de abrigo para os “soldados 
constitucionalistas”. 

Ibirapuera: o mais famoso 
parque da cidade só foi cons-
truído para celebrar os 400 
anos da capital, em 1954.

Metrô: responsável por 
forte aumento demográfi co, 
só teve seu primeiro trecho 
inaugurado, entre Jabaquara 
e Vila Mariana, em setembro 
de 1974. 

Conheça melhor essas e 
outras histórias e veja mais 
fotos antigas em nosso site 
jornalzonasul.com.br.

São Paulo tem mesmo 466 anos?
•HISTÓRIA

(11) 3232-1613
(11) 3232-1614
Rua Pedro de Toledo, 946
Vila Clementino – São Paulo
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Há 80 anos, Santuário de São Judas já atraía moradores
Um dos principais fatores 

de atração de novos morado-
res para os distritos do Jaba-
quara, Vila Mariana e Saúde 
foi a fé em São Judas Tadeu. 

A inauguração da nova 
paróquia está completando 
80 anos agora em janeiro de 
2020 e está sendo celebrada 
pelos fi éis que costumam lo-
tar as duas igrejas existentes 
na divisa entre os distritos de 
Jabaquara e Saúde, entre as 
subprefeituras de Vila Maria-
na e Jabaquara.

Em 1940, 25 novas paró-
quias foram criadas na cidade 
de São Paulo. A cidade vinha 
crescendo, especialmente por 
conta da chegada de imigran-
tes europeus, e já dava sinais 
de que se espalharia para 
além da região central.

Até então, as pessoas vi-
viam em chácaras e peque-
nas casas em bairros ainda 
esparsos, alguns loteamentos 
passaram a surgir desde a dé-
cada de 1910. No próprio Jaba-
quara, a Vila Santa Catarina 
iniciou sua formação em 1920. 
Mirandópolis, na Saúde, já 
surgia em mapas anteriores.

Nesse cenário, uma peque-
na casa na rua Felício Fagun-
des – atual Fagundes Filho, 
foi alugada para servir de “ca-
pela” para os devotos de São 
Judas Tadeu. Mas, acredite 
se quiser na época eles ainda 
eram poucos.

O primeiro padre designa-
do para São Judas, João Bues-
cher, resolveu, entretanto, di-
fundir o poder do santo “das 
causas perdidas”. Saía distri-

buindo panfletos não só no 
entorno, mas principalmente 
no centro da cidade, onde o 
movimento de trabalhadores 
era intenso.  Aos poucos, a 
paróquia foi ganhando uma 
fama imensa. Tanto que esti-
ma-se ter sido a igreja um dos 
fatores de atração de novos 
moradores para a região.  

Ainda na década de 1940, 
com a ajuda de fi éis, foi cons-
truída a primeira igreja – hoje 
conhecida como igreja antiga 
- inaugurada em 1944.

Na década de 1950, as pro-
cissões de São Judas trouxe-
ram ainda mais fama à paró-
quia e o movimento crescia 
de tal forma que, no fi nal da 
década de 1960 já se iniciou 
a construção de um segundo 
templo – a igreja “nova” – 

que só seria concluída em 
1980.

A partir daí, a Igreja tor-
nou-se centro de intensa pe-
regrinação,a ponto de atrair 
cerca de 300 mil fi éis na cha-
mada “Festa do Padroeiro”, 
no Dia de São Judas, em 28 
de outubro.

Para se ter ideia do que 
isso representa, basta dizer 
que na década de 1990, São 
Judas Tadeu atraía mais fi éis 
na festa do padroeiro do que 
o santuário de Aparecida em 
12 de outubro.

E foi assim que, em 1990, 
dom Paulo Evaristo Arns, ar-
cebispo de São Paulo, de-
terminou que São Judas se 
tornasse um santuário. 

Missa especial
Para celebrar os 80 anos 
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O caminho entre a imaginação do seu filho
e um futuro brilhante.

Garanta ao seu filho o preparo para a vida!
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da Paróquia, uma programa-
ção especial está em anda-
mento na Paróquia.

O auge será no próprio dia 
25, sábado, quando uma Mis-
sa Solene Jubileu de Carvalho, 
às 15h, com o Cardeal Dom 

Odilo Pedro Scherer.
O Santuário São Judas Ta-

deu fica na Av. Jabaquara, 
2682 - Próximo ao metrô São 
Judas – Linha Azul. Outras 
informações na secretaria pa-
roquial, pelo fone: 3504-5700 

A Paróquia começou a funcionar em uma casa 
alugada na Rua Fagunxdes Filho

Todo paulistano sabe: em 
25 de janeiro de 15 25 de janei-
ro de 1554, quando foi rezada 
a primeira missa no local do 
colégio fundado pelos jesuítas 
Manoel da Nóbrega e José 
de Anchieta, que se chamou 
“Colégio São Paulo de Pirati-
ninga”, dando origem ao po-
voado. No entanto, até o fi nal 
do século 19, a cidade tinha 
pouco mais de 30 mil habitan-
tes. O primeiro levantamento 
censitário realizado no Brasil, 
em 1872, apontou a presença 
de 31.385 moradores.

A partir daí, o crescimento 
foi espantoso. No fi nal da dé-
cada de 1920, já atingiríamos 
meio milhão de habitantes. 

O que conhecemos como 
“cidade”, portanto, só foi 
começar a efetivamente se 
formar a partir da metade 
do século passado. Ainda 
em 1970, a população que 
vivia na capital era a metade 
do que é hoje - 6 milhões de 
habitantes.

Nesse cenário, como eram 
os bairros? Quando surgiram 
Vila Mariana, Saúde, Jabaqua-
ra, Ipiranga, Moema, Santo 
Amaro e outros bairros da 
capital. 

Bem, em geral, é difícil 
dizer que algum bairro tenha 
sido “inaugurado”, de forma 
que o melhor é tentar recons-
tituir sua formação paulatina., 
tendo em vista essa transfor-
mação rápida que começou 
há cerca de um século.

Chácaras e casas esparsas 
eram um cenário comum a 
todos os bairros fora da re-
gião central até a metade do 
século XX. 

Bens tombados
Uma boa dica para vis-

lumbrar esse crescimento 
talvez seja formar um roteiro 
a partir dos bens tombados 
pelo patrimônio histórico no 
bairro onde se vive, além do 

Estação de trem na Vila Mariana, em 1900
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Já está valendo a Lei de 
Regularização de Imóveis na 
cidade de São Paulo. Popu-
larmente conhecida como 
“Anistia”, a lei foi aprovada 
por unanimidade na Câmara 
Municipal de São Paulo e san-
cionado pelo prefeito Bruno 
Covas, em outubro de 2019. 
Depois, o  PL (Projeto de 
Lei) 171/2019, foi regulamen-
tado no final de dezembro 
e entreou em vigor em 1 de 
janeiro. Estima-se que mais 
de 750 mil imóveis sejam be-
nefi ciados.

Em princípio, o proprietá-
rio que quer regularizar seu 
imóvel terá 90 dias, mas a 
Prefeitura pode prorrogar 
esse prazo por mais três ve-
zes, ou seja, até o limite de 
um ano. 

A lei permite que sejam 
regularizados propriedades 
construídas ou reformadas 
até a promulgação do Plano 
Diretor Estratégico, ou seja, 
que tenham sido concluídas 
até 31 de julho de 2014. 

A Prefeitura garante que 
há como checar esse prazo, 
por meio de fiscalizações, 

registros e até de imagens de 
satélites. 

Quem tem imóvel isento 
de IPTU terá a regularização 
feita de forma automática, ou 
seja, não precisa fazer nada. 
Desde 1 de janeiro, esses 
endereços já tiveram seus 
cadastros atualizados e são 
considerados regulares. 

Já os demais proprietários 
com imóveis até o limite de 
1.500 metros quadrados pre-
cisam acessar o site especial-
mente criado para a “anistia” 
e consultar sua situação, os 
documentos solicitados e, em 
geral, vai conseguir realizar 
todo o processo eletronica-
mente, com preenchimento 
de uma declaração.  Se tem 
dúvidas, acesse: meuimovel-
regular.prefeitura.sp.gov.br/ 
tendo em mãos o seu carnê 
do IPTU, onde está registrada 
a matrícula do imóvel. 

Para protocolar os pedi-
dos para os procedimentos 
“declaratório” e “comum” o 
interessado deverá estar com 
a quitação do ISS (Imposto 
Sobre Serviço) em dia e pagar 
o valor referente a área a ser 

regularizada, cujo valor do 
metro quadrado é R$ 10,00, 
além das taxas referentes à 
abertura de processo admi-
nistrativo.

Residências unifamiliares 
horizontais (ou seja, casas 
simples, de vila, geminadas) 
de até 500 metros quadrados 
poderão fazer Regularização 
Declaratória Simplificada, 
pela internet. 

Já imóveis de uso misto 
ou comercial, maiores de 
500 metros quadrados ou 
prédios de uso multifamiliar 
de até 1.500 metros quadra-
dos deverão  apresentar o 
formulário de regularização, 
além de apresentar documen-
tosque comprovem a posse 
do imóvel e peças gráfi cas, 
assinadas por profissional 
habilitado. Tudo deve ser 
enviado pela internet. 

Para imóveis acima de 
1500 metros quadrados, a 
regularização dependerá da 
apresentação de documentos 
e da análise da Prefeitura. 
Neste caso, as peças gráfi cas 
deverão ser assinadas por 
profi ssional habilitado.

Irregulares
Nem todo imóvel, entre-

tanto, poderá ser regulariza-
do. Há algumas situações que 
podem complicar a regulariza-
ção do imóvel. São elas:

* Que sejam ou tenham 
sido objeto de Operação Ur-
bana ou Operação Interligada;

* Em locais não edifi cáveis, 
junto a represas, córregos, fai-
xas de escoamento de águas 
pluviais ou linhas de transmis-
são de energia de alta tensão;

* Atingidas por melhora-
mento viário;

* Em loteamentos irregu-
lares.

* Em área envoltória de 
imóveis e bens tombados 
como patrimônio histórico.

Vila Mariana, Saúde e Ja-
baquara têm diversas regiões 
nessa situação, como as vias 
que devem ser atingidas pela 
Operação Urbana Água Es-
praiada ou imóveis próximos 
a bens tombados, que são 
muitos pela região.

Mas, só mesmo consultan-
do o site da Prefeitura para 
ter certeza da possibilidade 
de regularizar cada imóvel. 

Anistia não atinge imóveis vizinhos a 
tombamento ou em Operação Urbana

•MEIO AMBIENTE

Casas de repouso

Saúde e Estética

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

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

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

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

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

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

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

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

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

Odontologia Psicologia

Terapia Alternativa

INSCREVA-SE 
PARA PRÓXIMAS 

TURMAS

Para anunciar
no jornal 

São Paulo Zona Sul
Online e Impresso

Ligue:
5072-2020

WhatsApp
9 8216-2837

362

Fundado em 17 de julho de 1960

Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048

Mirandópolis - CEP-04047-002

PABX 5072-2020

CNPJ 48.552.178/0001-71

CCM 8.713-704-6

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável

Ana Maria Fuster Coluccio

MTB 23.403

S.PAULO ZONA SUL
As matérias assinadas e / ou em qua-

dro caracterizam artigos ou publicidade, 

e não necessariamente expressam a 

opnião deste jornal

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite 

a publicação total ou parcial de suas 

matérias, para qualquer fim, sem prévia 

autorização documentada.

Distribuído gratuitamente

às sextas feiras em dezenas de

bairros dos distritos oficiais de

Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,

Cursino e Ipiranga.

Impressão Gráfica OESP

www.jornalzonasul.com.br

www.facebook.com/jornalspzonasul

email: falecom@jornalzonasul.com.br

twiter: @spzonasul

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

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEp-04047-002
pABX 5072-2020
CNpJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

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

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

Impressão Gráfica OESp

As matérias assinadas e / ou em quadro 
caracterizam artigos ou publicidade, 
e não necessariamente expressam a 
opnião deste jornal

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

S.PAULO ZONA SUL

Impressão: Oesp Gráfi ca



24 DE JANEIRO DE 2020 PÁG. 05

•URBANISMO

Zona sul concentra maioria dos desempregados na 
cidade de São Paulo, mostra pesquisa da Seade

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 

Hoje, novos caminhos se abrem e novas 

histórias começarão a serem traçadas...

O desemprego atinge de 
forma desigual a população 
da cidade de São Paulo. Pes-
quisa divulgada hoje (23), 
pela Fundação Sistema Es-
tadual de Análise de Dados 
(Seade), mostra que a zona 
sul do município tem um ín-
dice de 15,5% de pessoas sem 
emprego. No centro amplia-
do, o percentual de desem-
pregados é de 10,1% e em 
toda cidade de 12,8%.

A zona norte também tem 
um percentual acima do ob-
servado no município de pes-
soas sem trabalho, 13,9%, en-
quanto na zona leste o índice 
é 12,1%. A força de trabalho da 
capital paulista é de 6,45 mi-
lhões de pessoas, sendo que 
825 mil desses residentes em 
idade economicamente ativa 
estão desocupados.

A zona sul também con-
centra o maior percentual de 
população com o ensino fun-
damental incompleto, 41,4%. 
O índice de pessoas com 
ensino superior nessa parte 
da cidade é 10%. Na média, a 
cidade tem 34,1% de pessoas 
com ensino fundamental in-
completo e 15,3% com ensino 
superior. No centro amplia-
do, 28,3% cursaram a univer-
sidade e 32,5% não chegaram 
a concluir o período escolar.

Aposentadorias 
e rendimentos

Em toda a cidade, 14% dos 
domicílios são sustentados 
exclusivamente por aposen-
tadorias. O maior percentual 
é na zona norte, com 18,8%, 
e o menor na zona sul, com 
9,8%. No centro ampliado, o 
índice fi ca em 13,5%.

O rendimento médio per 
capita também apresenta di-
ferenças consideráveis entre 
as diferentes partes da cida-
de. No município a renda mé-
dia é de R$ 1.452, chegando 
a R$ 2.366 no centro amplia-
do. Na zona sul, a renda mé-
dia por pessoa é de R$ 1.095 
e na parte da zona leste mais 
distante do centro, R$ 992.

A zona sul de São Paulo 
concentra 2,72 milhões de 
pessoas; o centro ampliado, 
2,67 milhões; a zona norte, 
2,3 milhões; a parte leste 
mais próxima do centro, 1,63 
milhão e a zona leste mais 
periférica, 2,49 milhões. No 
total, vivem na cidade 11,81 
milhões de pessoas.

Para elaboração do estu-
do, o Seade visitou 2,1 mil 
domicílios. Fo
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•GASTRONOMIA

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

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

Outback oferece tábuas com delícias
O Outback Steakhouse 

começou 2020 com uma 
novidade para seus fãs. O 
menu exclusivo Mates Club 
oferece aos clientes cortes 
de carnes diferentes, ser-
vidos em tábuas com mo-
lhos e acompanhamentos 
para compartilhar. Mais do 
que isso, cada grupo faz 
a melhor combinação, a 
qualquer hora do dia. Im-
perdível para quem ainda 
não experimentou ou quer 
repetir a experiência de de-
gustar um brisket braseado 
e um cupim grelhado mari-
nados e cozidos lentamente 
que garantem uma incrível 
suculência e sabor.

As duas opções são: Ma-
tes N’ Steaks (R$ 74,90), uma 
tábua que traz Billy Ribs (cos-

teletas de porco ao molho 
barbecue), brisket braseado 
e cortes de cupim grelhado 
cobertos com Caroline Mus-
tard. Como acompanhamen-
tos são servidas pétalas de 
Bloomin’ Onion, Homema-
de Golden Potatoes, Mac n’ 
Cheese com bacon, picles de 

cebola roxa, sour cream e 
molhos TABASCO® Tradi-
cional e Chipotle. E Mates 
N’ Burgers (R$ 67,90), a 
icônica costela de porco 
do Outback desfi ada, cor-
tes de brisket braseado 
e o cupim grelhado co-
berto com Caroline Mus-
tard. Junto com eles são 
servidos seis minipães 
tipo brioche, cheddar cre-
am, pétalas de Bloomin’ 
Onion, picles de cebola 
roxa, coleslaw, fritas e 

molhos TABASCO® Tradicio-
nal e Chipotle.

As novidades de Mates 
Club estão disponíveis por 
tempo limitado. Na região, 
o Outback possui  unidade 
no Plaza Sul Shopping e no 
Shopping Metrô Santa Cruz. 

FAMIGLIA PARMESANO

MASSAS, MOLHOS 
E TORTAS SALGADAS

PRODUZIDAS ARTESANALMENTE E CONGELADAS
SOB  ENCOMENDA       (11) 99753-9710SOB  ENCOMENDA       

E mais:
Tortas - Quiches - Empadões

E TORTAS SALGADAS

•TECNOLOGIA

Descomplica Jabaquara atende 
mais de 10 mil pessoas em 15 dias

ta passada, 17, a Prefeitura 
anunciou que foi atingida 
a marca de  um milhão de 
atendimentos no programa, 
que já está em operação 
em vários pontos da capital: 
além do Jabaquara, na zona 
sul está também no Campo 
Limpo, e em outras regiões 
tem unidades São Miguel 
Paulista, Butantã, Santana/ 
Tucuruvi e São Mateus). Nos 
próximos dias, será ainda 
inaugurada outra unidade 
na Penha.

Lançado pela Prefeitura 
em março de 2018, o progra-
ma registra índice de satisfa-
ção de 99% pelos usuários.

Uma das inovações do 
Descomplica SP é o atendi-
mento lado a lado. Servidor 
e cidadão estão mais próxi-
mos, reforçando os conceitos 
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.

Digital
O programa ainda inclui 

o Descomplica Digital, um 
espaço de cidadania digital 
para conhecer, aprender e 
acessar serviços eletrônicos. 
Os atendentes são capacita-
dos para entender a neces-
sidade, identifi car o serviço 
correspondente e ajudar o 
cidadão a realizar cada etapa 
do serviço. A ideia é simples: 
não dá para sair do Descom-
plica SP sem uma solução.

São mais de 300 serviços 
de 14 diferentes órgãos mu-
nicipais que podem ser resol-
vidos em poucos minutos, de 
maneira simples, atenciosa 
e direta. Conhecido como 
“Poupatempo Municipal”, 
por sua similaridade com o 
programa do Governo do Es-
tado, o Descomplica chegou 
ao Jabaquara em dezembro e 
já é considerado um sucesso. 

De 2 a 21 de janeiro, ou 
seja, em cerca de 15 dias 
úteis, foram 10.500 atendi-
mentos concluídos. 

Entre os serviços ofereci-
dos, não há apenas informa-
ções de serviços municipais 
como alvarás, IPTU, multas 
e notifi cações sobre reparos 
em calçadas. O munícipe 
pode também solicitar infor-
mações sobre Intermediação 
de Mão de Obra, Seguro De-
semprego, Cadastro Único, 
Alistamento Militar e Bilhete 
Único para Pessoas com De-
fi ciência, entre tantos outros. 

Conta, ainda, com totens 
para realização dos serviços 
do Poupatempo, como a 
solicitação de 2ª via do RG e 
da Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH), e da SPTRANS, 
como a validação de créditos 
do Bilhete Único.

Cidade
O sucesso do Descom-

plica SP não se restringe à 
unidade Jabaquara. Na sex-
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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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SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 450 MIL

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

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

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mil

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

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

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 mil

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

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

lindo apto REFoRmado 
ao lado mEtRô

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

apto JaBaQUaRa
R$ 400 mil

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

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

para auto.  REF.: 07-3318

SoBRado 3 doRmS 
JaBaQUaRa  R$ 550 mil
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

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

garagem.Ref.: 15-2959

Ótimo SoBRado
Vila GUaRani

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

vagas de gar.  REF.: 05-3412

apto pRÓx. mEtRô 
JaBaQUaRa $ 370 mil

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

Ótimo SoBRado, a
5 min. a pÉ do mEtRô 

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

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

uma visita!. REF.: 11-3728

SoBRado
mEtRô SÃo JUdaS

R$ 690 mil
Excelente imóvel à 10 minutos 

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

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

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

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

BElÍSSimo SoBRado
mEtRô - JaBaQUaRa 

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

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

CaSa tÉRREa – Vila Sta 
CataRina R$ 460 mil
2 dormitórios, sala de estar, 

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

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

CASA TÉRREA
Jd. pRUdênCia

R$ 450 mil
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

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

apto ao lado aV. 
BQ. SaúdE R$ 350 mil 
Apartamento muito bem locali-
zado, 1 dormitório amplo, sala 
2 ambientes, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem. Oti-
ma oportunidade. REF.:04-3628

SoBRado mEtRô  
JaBaQUaRa CidadE 
VaRGaS R$ 750 mil

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

automático.  REF.:04-3759

apto BoCa do mEtRô 
ConCEiÇÃo–R$ 480 mil

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

salão de festas. Ref  08-3702

opoRtUnidadE CaSa 
tÉRREa mEtRô 

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

SoBRado  mEtRô 
JaBaQUaRa CidadE 

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

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

automático. REF.: 11-3731
apto BoCa do mEtRô 
ConCEiÇÃo (BCo itaú)

SÓ  R$ 340 mil
 2 dormitórios, armários, sala 

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

negócio. REF.: 05-3651

pto paUliSta/ ExCEl. 
CaSa tÉRREa 

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

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

ExCElEntE SoBRado 
V.GUaRani R$ 350 mil
2 dorms, sala, cozinha, lavan-

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

ExCElEntE  apto 
mEtRô JaBaQUaRa

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

CaSa tÉRREa pRox. 
mEtRô alto do 

ipiRanGa - R$ 800 mil
Funciona Pet Shop no local, 

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

banheiros,vaga de  garagem. 
Ref 08-3794

apto mEtRô
SÓ  R$ 350 mil

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

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

SoBRado Vila GUaRani 
R$ 430 mil

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

CaSa tÉRREa
V. GUaRani R$ 510 mil

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

apaRtamEnto 3 doRm.
SÓ R$ 320 mil 

Vila Fachiuni, com 3 dormitó-
rios, revers., sala com sacada, 

cozinha, vaga de garagem, 
60 m2 úteis, muito bem 

localizado. REF.:09-3745 

apaRtamEnto
Vila GUaRani
SÓ R$ 299 mil 

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

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

SoBRado dE Vila
R$ 420 mil- opoRtUnidadE
Próx. do Metrô , muito bonito, 2 
dormitórios, suíte com armários, 
terraço, sala 2 ambientes, cozi-
nha com armarios, quintal, area 
de serviço, garagem com portão 

automatico.  REF.: 04-3634

apto pRox. mEtRô 
JaBaQUaRa SÓ R$ 280 mil
2 dorms com ars, sala 2 ambs, 
cozinha com armários, área 
de serviço, vaga de garagem, 
playground, salão de festas, 
portaria 24 horas, prox. comer-
cio e mercados.  REF.: 05-3512

apto ConCEiÇÃo 
“ BoCa do mEtRô” 

R$ 235 mil
Muito bem localizado com  

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

negócio! Ref  09-3706

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

CaSa tÉRREa R$ 730 mil 
Vila GUaRani

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

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

apto– R$ 430 mil
ao lado do mEtRô

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

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

BEla CaSa tÉRREa
R$ 470 mil - mEtRô 

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

Fácil acesso!  REF. 05-3065

apto REFoRmado 
JaBaQUaRa  R$ 315 mil

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

24 horas REF.: 04-3612

apto 3 doRm.
mEtRô JaBaQUaRa

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

apto mEtRô 
JaBaQUaRa  R$ 685 mil
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha 
com Arms, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

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

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

opoRtUnidadE 
SoBRado REFoRmado 

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

apto - na Vila GUaRani 
R$ 370 mil 

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

armários e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia. Ref.: 05-3783

CaSa tÉRREa pRÓx. 
mEtRo SÓ R$ 680 mil

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

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

tERREno dE 640 m2  
mEtRô JaBaQUaRa

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

p/ investimento!  REF.: 08-3534

apto  CoBERtURa  
mEtRô  R$ 900 mil 

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

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

ExCElEntE SoBRado 
ComERCial pRox. 
mEtRô R$ 800 mil

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

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

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

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

VAGO. REF.: 12-3818

SoBRado
mEtRo JaBaQUaRa

R$ 415 mil
2 dormitórios, ótima sala, 

cozinha com armários,
quintal amplo, lavanderia e 

garagem. Ótima oportunidade 
REF.: 09-3811

SoBRado pRox. mEtRô 
R$ 400 mil 

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

investimento para locação.  
REF.: 11-3732  

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS IMÓVEISIMÓVEIS

AV. IRAÍ, 1995 - PLANALTO PTA. 
CRECI J-2447

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

2276-3539
2577-8954 

- VENDA - VENDA - VENDA -

PLANALTO PAULISTA
TÉRREA EM VILA

 03 dorms,03 banhs,03 
salas,cozinha,  quintal, jardim, 

solarium e 2 vagas. R$5.000,00

GALPÃO - VILA GUARANI 
Escritorios,05 banheiros,lavanderia 

mezanino, cozinha, subsolo, 
trifasico, 05 vagas.

R$5.000,00 / Incluso IPTU

SOBRADO PARQUE JABAQUARA
 03 dorms,sala grande,cozinha 

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

entrada lateral. R$ 2.300,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO 
02 Dorms,01 banheiro, sala, lavabo, 

entrada lateral, Copa e cozinha c/ 
AE´s, edicula c/ banheiro, Area de 

serviço e 01 vaga. R$3.200,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
 Vila residencial, 01 dorm,  sala, 
cozinha, banh, área de serviço e 
quintal, sem Vaga. R$1.200,00

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

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

PLANALTO PTA-SOBRADO COMERCIAL
Sobrado comercial c/ 03 salas 
sendo 1 suite, 03 banheiros, sala 02 
ambientes,copa e cozinha, Quarto e 
banheiro emp,02 vagas. R$7.500,00

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

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

R$4.000,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO
03 dorms, 01 escritório, 03 banheiros
entrada lateral,edícula,área de serviço 

sala, cozinha, dep. emp. ÓTIMA 
OPORTUNIDADE - R$590.000,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO
02 dorms com ármarios, sala , cozinha, 

banheiro, quintal, área de serviço, 
edícula, 01 vaga. R$550.000,00

PRAÇA DA ÁRVORE - APARTAMENTO
à 12 minutos do metrô, 02 dorms AE, 

sala , cozinha,banheiro, área de 
serviço, 01 vaga, lazer completo. 

R$440.000,00

JABAQUARA - APARTAMENTO
02 dorms, sala 02 ambientes, terraço, 
02 banheiros, cozinha,churrasqueira,
forno de pizza,salão de jogos, 01 vaga 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. R$270.000,00

COMUNICADO DE 
EXTRAVIO EQUIPAMENTOS

A empresa COIN 
& CIA LTDA, CNPJ 

53.226.775/0001-46, I.E. 
110.986.744.110, comunica 
que foram extraviadas duas 
impressoras fi scal, tipo ECF-

IF, marca Eagle, 
modelo Printer-2000 II 
ECF-IF, de fabricação 

4608010603103, e tipo ECF-
IF, marca ZPM, 

modelo ZPM/1 FIT Logger, 
de fabricação  ZP-

040712991, conforme  B.O.  
do 2º DP do Bom Retiro.
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Prefeitura divulga trajeto dos blocos na Vila Mariana e no Jabaquara
•CARNAVAL

Vai começar o maior Carna-
val de Rua que São Paulo já viu. 
Pelo menos é a expectativa da 
Prefeitura.

Os 865 blocos estão espa-
lhados por toda a cidade no 
período carnavalesco, que se 
estende de 15 de fevereiro a 1º 
de março de 2020.

 Os percursos apresentados 
poderão sofrer alterações e 
exclusões até a data prevista 
para os desfi les.

Confi ra a programação na 
região da Subprefeitura da Vila 
Mariana:

15/2/2020
11h às 16h - Bloco Frevo Mu-

lher com Elba Ramalho - Aveni-
da Pedro Álvares Cabral;  13h às 
18h - Bloco Bicho Maluco Beleza 
com Alceu Valença. Concen-
tração: Avenida Pedro Álvares 
Cabral, 220

11h às 20h - Bloco Grande 
Família - Av. Moema, 161; 11h 
às 15h30 - Perdidos No Paraíso. 

Rua Mario Amaral
13h às 18h - Manga Rosa; 

Alameda dos Guatás
14h às 19h - Doentes da Sa-

pucaí; Rua Marselhesa
14h às 19h - Turma d Funil 

- Vila Marian: Rua Agostinho 
Rodrigues Filho

14h às 20h - Bloco do Pedal: 
Praça Rosa Alves da Silva, s/n

15h às 19h - BLOCO CARAVI-
VA: R. Dr. Diogo de Faria, 386

16/2/2020
13h às 18h - Monobloco: Av. 

Pedro Álvares Cabral, 220
14h às 19h - Me chama que 

eu vou. Concentração: Avenida 
Helio Pellegrino, 200

10h às 15h - Folia de Bone-
quins - Praça da Bíblia, s/nº

13h às 18h - Bloco Elástico: 
Rua Desembargador Herótides 
da Silva Lima

14h às 19h - Bloco de Nota: 
Praça Rosa Alves da Silva

15h às 19h - Bloco de Pífanos 
de São Paulo: Al.  Guaicanãs

22/2/2020
12h às 17h - Bloco Amoribun-

da: Avenida Engenheiro Luiz 
Gomes Cardim Sangirardi

13h às 18h - Bloco Brasil: Rua 
Coronel Oscar Porto

14h às 18h30 - Agrada Gregos: 
Av. Pedro Álvares Cabral, 220

14h às 19h - Bloco Vou de 
Taxi: Av.  Helio Pellegrino, 200

16h30 às 19h - Wadaiko Sho: 
Avenida Engenheiro Luiz Go-
mes Cardim Sangirardi

23/2/2020
11h às 14h - BROCO ETERNO: 

Avenida Helio Pellegrino, 200
11h às 16h - Bloco du Brasil: 

Av. Pedro Álvares Cabral, 220
12h às 17h - BLOCO AMORI-

BUNDA: Avenida Engenheiro 
Luiz Gomes Cardim Sangirardi

12h às 17h - BLOCO DAS COE-
LHINHAS: Alameda dos Pamaris

14h às 19h - Bloco Bem Ser-
tanejo: Avenida Pedro Álvares 
Cabral, 220

24/2/2020

11h às 16h - BLOCO DO CO-
WBOY Avenida Pedro Álvares 
Cabral, 220

14h às 19h - Bloco Pinga Ni 
Mim - Villa Country: Av.Pedro 
Álvares Cabral, 220 de Oliveira

14h às 19h - BLOCO FILHOS 
DE GIL: Av.  Engenheiro Luiz 
Gomes Cardim Sangirardi

25/2/2020
9h às 15h - Galo da Madruga-

da: Av. Pedro Álvares Cabral, 220
12h às 17h - Bloco du Brasi-

lAv. Pedro Álvares Cabral, 220
29/2/2020
10h às 15h - Bloco do Ogro: 

Rua Álvaro Alvim, 1 - 126
11h às 15h - Bloco Fobicão: 

Av. Pedro Álvares Cabral, 220
11h às 16h - Bloco da Mam-

ma: Av. Hélio Pellegrino, 200
13h às 18h - Bloco Bell Mar-

ques na Rua: Avenida Pedro 
Álvares Cabral, 220

14h às 19h - Bloco Descubra: 
Avenida Hélio Pellegrino, 200

14h às 19h - BLOCO TOMO-

JUNTO: Avenida engenheiro 
Luís Gomes Cardim Sardirardi

1 4 h  à s  1 9 h  -  R a b u S u -
ju: Rua Napoleão de Barros

1/3/2020
10h às 13h30- Bloco da Maria: 

Av. Pedro Álvares Cabral, 220
11h às 16h - Bloco Bora viver: 

Avenida Helio Pellegrino, 200
13h às 16h - Bloco da Preta: 

Av.Pedro Álvares Cabral, 220
14h às 18h - Bloco Duchat: 

Rua Marselhesa
14h às 19h - Bloco do Amor: 

Avenida Helio Pellegrino, 200
14h às 19h - Unidos do K-

-POP: Avenida Engenheiro Luiz 
Gomes Cardim Sangirardi

14h às 19h - Bloco Confrater-
nidade: Alameda Jurucê

Confi ra a programação na 
região da Subprefeitura do 
Jabaquara:

15/02/2020
11h às 15h30 - Bloco Coisa de 

Pele: Endereço Concentração: 

Av. Leonardo da Vinci, 2650.
14h às 19h -  Bloco Bre-

j a  n o  B l o c o  -   E n d e r e ç o 
Concentração: Rua Apacê

16h às 19h - Bloco Carnavales-
co do Zé Pereira - Endereço Con-
centração: R. Anita Costa, 135.

24/02/2020
14h às 19h - Bloco do Arrastão 

da Vila Guarani - Endereço Con-
centração: Av. Diederichsen.

25/02/2020
14h às 19h - Bloco dos Cabe-

ças da Cinco - Endereço Con-
centração: R. Charles Hoyt, 231.

Carnaval de Rua 2020
A Prefeitura está promo-

vendo um mutirão de serviços 
sobre o Carnaval de Rua 2020. 

O objetivo é informar o mu-
nícipe sobre os detalhes dos 
blocos em todas as subprefei-
turas de São Paulo.  

Ao todo, foram 865 blocos 
cadastrados para 960 desfi les 
que vão acontecer em todas as 
regiões da cidade.


