
31 DE JANEIRO DE 2020 - ANO 60 - NO 2.958Telefone: 5072-2020 - WhatsApp 9 8216-2837 www.jornalzonasul.com.br

Página 4

Planetário do Ibirapuera terá 
observação solar aberta a 
pessoas de todas as idades

Marmitex é opção saborosa, 
saudável e econômica para o 
dia a dia. Tem até feijoada!
Página 4

Morador agora pode contratar poda
Uma nova lei autoriza 

qualquer morador a con-
tratar podas e remoção 
de árvores dentro de seus 
imóveis, sem qualquer 
necessidade de licença 
prévia ou análise da Pre-
feitura. Mas, o morador 
não poderá executar o 
serviço por sua conta 
nem por meio de qual-
quer prestador de servi-
ço. A empresa contratada 
precisa ter laudo técnico, 
assinado por engenheiro 
agrônomo, apontando 
para a necessidade da 
poda ou corte. A nova 
lei desagradou ambien-
talistas e urbanistas que 
apontam riscos para a 
preservação ambiental 
em meio urbano. Página 3

Estação Santo Amaro do metrô 
ficará em obras por dois anos

A estação Santo Ama-
ro, da Linha Lilás, não tem 
comportado o fluxo de pas-
sageiros, que foi ampliado 
por conta da interligação 

com as linhas Azul e Verde 
do metrô. Agora, haverá 
obras para ara melhorar a 
fluidez comimplantação de 
4.000 m2 a mais de espaço 

nas plataformas, meza-
nino e passarela de inte-
gração. Serão instaladas 
mais 8 escadas rolantes 
e 4 elevadores. Página 3
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•SAÚDE

A capital paulista já tem dois 
casos suspeitos de Coronavirus 
- e há ainda outro paciente sob 
investigação na região de Cam-
pinhas, na cidade de Paulínia. 
Nessa quinta, 30, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decla-
rou estado de emergência glo-
bal em razão da disseminação 
do vírus. Até o momento, foram 
contabilizados 7,7 mil casos e 
170 mortes na China, principal 
local de multiplicação do vírus. 
Em outros 19 países, já foram 
registrados 98 casos. No Brasil, 
o Ministério da Saúde investiga 
nove casos suspeitos, incluindo 
os pacientes em São Paulo.

A Secretaria de Estado da 
Saúde de SP informou que está 
monitorando os casos. São dois 
adultos e uma criança que estão 
bem, estáveis e recebendo cui-
dados em casa em isolamento 
domiciliar, ou seja, com restri-
ção de contatos com pessoas e 
ambientes externos.

O primeiro caso suspeito 
notifi cado foi de um adulto, 45 
anos, de Paulínia. Ele esteve na 
China e após desembarcar no 
Brasil apresentou febre, tosse, 
coriza e dificuldades para res-
pirar. Foi atendido em serviço 
privado, onde foram colhidas 
amostras para análise labora-
torial, e o paciente foi liberado 
com indicação de isolamento 
domiciliar.

Os casos suspeitos da Capi-
tal são um menino de seis anos, 
que apresentou febre e tosse, 
com histórico de retorno da 
China no dia 19, e um homem 
de 33 anos, que retornou da 
China no dia 20 de janeiro. Este 
apresentou febre, tosse e dor 
de garganta e foi atendido em 
um hospital privado da capital.

Já o caso da menina de 4 
anos foi descartado, já que os 

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

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

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

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

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
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Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

Venha
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Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856
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362

resultados dos exames apre-
sentaram positividade para 
Infl uenza (gripe).

Ainda de acordo com a Se-
cretaria, os familiares dos pa-
cientes estão orientados com 
relação às medidas necessárias 
para se prevenirem, como uso 
de máscaras, higienização das 
mãos e não compartilhamento 
de objetos de uso pessoal, bem 
como sobre os cuidados reque-
ridos para os pacientes, que 
incluem hidratação e a perma-
nência em casa, sem circulação 
por outros locais e evitando con-
tato com familiares e amigos, 
por exemplo.

É fundamental procurar o 
serviço de saúde mais próximo 
se a pessoa apresentar sintomas 
como febre, dificuldade para 
respirar, tosse ou coriza, asso-
ciados aos seguintes aspectos 
epidemiológicos: histórico de 
viagem em área com circulação 
do vírus 

Dicas de prevenção:
– Cobrir a boca e nariz ao 

tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável 

para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de 

olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos 

de uso pessoal;
– Limpar regularmente o 

ambiente e mantê-lo ventilado;
– Lavar as mãos por pelo 

menos 20 segundos com água 
e sabão ou usar antisséptico de 
mãos à base de álcool;

– Deslocamentos não devem 
ser realizados enquanto a pes-
soa estiver doente;

– Quem for viajar aos locais 
com circulação do vírus deve 
evitar contato com pessoas 
doentes, animais (vivos ou mor-
tos), e a circulação em merca-
dos de animais e seus produtos.

Capital tem dois casos 
suspeitos de Coronavírus
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dores da capital contratem 
empresas para realização de 
podas ou remoção de árvores 
que estão dentro suas resi-
dências, mas continua proibi-
do fazer podas nas calçadas. 

O secretário adjunto da 
Secretaria Municipal do Ver-
de e Meio Ambiente (SVMA), 
Ricardo Viegas, acredita que a 
lei vai contribuir na execução 
de um serviço público que 
tem grande demanda. “Não 
dá para fazer uma gestão de 
arborização de uma cidade 
como São Paulo sozinho. A 
sociedade tem que participar. 
O que a gente precisa é de 
uma boa gestão”, afirmou. 
Viegas, adverte, no entanto, 
que pela nova lei municipal 
esse trabalho para realização 
de podas ou corte de árvores 
em áreas particulares deverá 
ser orientado por um profis-
sional capacitado.

“O morador pode contra-
tar uma empresa que trabalha 
com poda. Agrônomos, biólo-
gos ou engenheiros florestais 
farão este laudo com respon-
sabilidade técnica e isto che-
gará às mãos da Prefeitura. 
Não abrimos mão da autori-
zação e fiscalização, mas tem 
uma demanda anual de cerca 

de 50 mil solicitações de poda 
no serviço 156 (telefone para 
pedir serviços da Prefeitura)”, 
ressaltou.

A multa pelo descumpri-
mento da lei é de R$ 815 por 
muda ou árvore podada de 
modo irregular e dobra em 
caso de reincidência.

A lei permite também que 
as empresas façam não só a 
poda como também a remo-
ção das árvores dentro das 
áreas particulares, indepen-
dentemente de aprovação 
prévia por funcionários muni-
cipais. A única restrição está 
relacionada à necessidade de 
a empresa contar com enge-
nheiros agrônomos habilitados 
para assinar laudo confirman-
do a necessidade da remoção. 

O debate sobre a neces-
sidade de poda e remoção 
de árvores ganha ainda mais 
destaque em épocas de fortes 
chuvas, quando as quedas 
são frequentes e provocam 
diversos danos a imóveis e 
calçadas, interrompem o for-
necimento de energia e o 
trânsito. Mas, paralelamente, 
é inegável que bairros mais ar-
borizados são mais saudáveis, 
bonitos e, consequentemen-
te, mais valorizados. 

Moradores agora podem contratar 
podas de árvores diretamente

•URBANISMO
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Estação Santo Amaro do metrô passará por reforma
Outra estação que está na 

lista das mais novas da capi-
tal passará por reformas nos 
próximos meses. Depois de 
adaptações na estação Capão 
Redondo, da Linha Lilás - 5, do 
metrô, agora é a Santo Amaro 

que passa por mudanças estru-
turais para melhoria. Construí-
das pelo Governo do Estado, 
por meio da Companhia do 
Metropolitano, as estações 
estão sendo reformadas pela 
concessionária responsável 
pela operação e manutenção 
da linha, a Via Mobilidade. 

A s  o b r a s  c o m e ç a r a m 
segunda, 27 de janeiro, e 
o objetivo, segundo a Via 
Mobilidade, é aprimorar a 
infraestrutura da área de 
transferência que liga a esta-
ção à Linha 9-Esmeralda, da 
CPTM, para tornar o espaço 
compatível à atual demanda 
de público da Linha 5, que 
cresceu em mais de 90% - de 
320 mil para 600 mil passa-
geiros - desde a abertura das 
últimas estações e conclu-

ÚLTIMOS DIAS DE MATRÍCULAS | 11 4972-7350

O caminho entre sonhar grande e transformar o mundo.

Garanta ao seu filho o preparo para a vida!

Programa Bilíngue
no contraturno

Inglês todos
os dias

Período
integral

Valorização
do esporte

Preço
justo

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO

o mezanino da estação da 
CPTM e a passarela de inte-
gração entre as duas linhas, 
que passará a ter 14 metros de 
largura e ganhará um par de 
escadas rolantes para acesso 
à plataforma. Adicionalmente, 
será construída nova passa-
rela de 6 metros de largura, 
para integrar as duas esta-
ções. Por fim, no acesso ao 
mezanino da estação de trem 
será instalado um novo con-
junto de bilheterias e haverá 
substituição dos bloqueios 
(catracas) na integração por 
câmeras de contagem. 

“Essas adequações visam 
oferecer mais conforto, segu-
rança e acessibilidade aos 95 mil 
passageiros que passam pela 
Estação Santo Amaro todos os 
dias”, afirma Francisco Pierrini, 
presidente da ViaMobilidade. 

A previsão é de que as 
obras sejam concluídas em 
um prazo de até 24 meses. 
O investimento está inserido 
no montante previsto de R$ 3 
bilhões ao longo dos 20 anos 
de concessão. 

Um assunto que sempre 
gerou polêmica agora deve fo-
mentar ainda mais discussões 
na cidade: a poda das árvores. 
Agora, uma nova lei permite 
que os próprios moradores 
contratem a poda das árvores 
localizadas dentro de seus 
imóveis. Criada a partir de pro-
jeto dos vereadores Fernando 
Holiday, Isac Felix, Ricardo 
Nunes e Zé Turin, a nova lei foi 
sancionada em 13 de janeiro 
pelo prefeito Bruno Covas. 

Até agora, o morador só 
podia podar ou fazer a remo-
ção de árvores na área interna 
de seus imóveis com autoriza-
ção da Prefeitura. Já para as 
árvores localizadas no passeio 
público, ou seja, na calça-
da em frente ao seu próprio 
imóvel, continua necessário 
fazer o pedido à Prefeitura, 
por meio do Serviço 156 ou 
em praças de atendimento 
nas subprefeituras e unidades 
Descomplica SP. 

Ainda assim, a árvore só 
seria podada ou removida 
após laudo de engenheiro 
agrônomo municipal con-
firmando a necessidade do 
serviço. E mais: em casos de 
árvores cujos galhos, tron-
cos e folhagens atingissem 
a fiação aérea da via, é ne-
cessário esperar pela ação 
da Enel (antiga Eletropaulo). 
Afinal, só a concessionária de 
energia tem funcionários ca-
pacitados e é habilitada para 
mexer na fiação sem riscos de 
acidentes. 

A população sempre se 
queixou da demora e do jogo 
de empurra-empurra entre 
Prefeitura e Eletropaulo. Ago-
ra, a lei permite que os mora-

são da linha no ano passado. 
Para melhorar a fluidez dos 

passageiros, especialmente 
em horários de maior mo-
vimentação, ao todo, serão 
implantados aproximadamen-
te 4.000 metros quadrados 
a mais de espaço nas plata-
formas, mezanino e passa-
rela de integração e serão 
instaladas mais 8 escadas ro-
lantes e quatro elevadores. 

Na Estação da Linha 5-Li-
lás, o espaço das plataformas 
será ampliado com a cons-
trução de uma plataforma 
auxiliar de sete metros de 
largura, ao lado da existente, 
em cada um dos sentidos. Na 
extremidade de cada platafor-
ma ampliada, serão acrescen-
tadas três escadas rolantes, 1 
escada fixa e 1 elevador. 

Também serão alargados 

•URBANISMO
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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

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

•LAZER

Planetário do Ibirapuera terá observação solar gratuita e aberta a todas as idades

Comida Caseira 
e Fresquinha 

Todos os dias  da semana

Temos salão
no piso superior
com TV e Wi-Fi

De 2a a 6a feira 
das 11h às 15h

MARMITEX - DELIVERY
Comerciais        R$ 17,90
Extras               R$ 19,90 
Fitness                R$ 17,90
Pratos do Dia           R$ 19,90
Refrigerante    R$ 5,00
TAXA DE ENTREGA  R$ 2,00  (consulte área)

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

R.dos Otonis 537 - V. Clementino
Tel. 4563-2955    99233-6029Tel. 4563-2955    

Às quartas: 
a melhor 
feijoada

PEÇA JÁ POR 
TELEFONE OU 
WHATSAPP -
EXPERIMENTE!

•GASTRONOMIA

Marmitex é opção saborosa 
e econômica para almoço

Decidir o cardápio do dia a 
dia não é tarefa fácil - nem para 
quem trabalha e come fora co-
tidianamente, nem para quem 
está em casa e precisa cozinhar 
sempre. Um bom marmitex, 
feito diariamente, com bons 
produtos, fresquinho, pode 
não apenas facilitar a vida, mas 
especialmente garantir sabor e 
diversidade. E com economia!

É nisso que aposta o res-
taurante Malagueta, na Vila 
Clementino. A casa conta com 
salão próprio, equipado com 
telão de tv e wi fi  pra clientela, 
mas o preparo de marmitex é 
um destaque na casa. 

“Além de entregar em es-
critórios e estabelecimentos 
comerciais dos mais diferentes 
tipos, também temos muitos 
clientes em casas. É trabalhoso 
e caro cozinhar diariamente”, 
analisa Milene Wittmann, pro-
prietária do Malagueta, expli-
cando a alta na procura por de-
livery que teve no último ano. 

“Quando cozinhamos em 
casa, há sempre um alto risco 
de desperdício. Ou de repetir 
demais o cardápio, o que não 
é nem gostoso nem saudável”, 
completa a sócia Liliane Kondo. 

Para garantir essa varieda-
de e também aquele tempero 
caseiro de que ninguém abre 
mão, o restaurante oferece seis 
opções de “Comerciais”, Pratos 
do dia (duas opções por dia, 
de segunda a sexta) e quatro 
pedidas Fitness. Há ainda possi-
bilidade de pedir pratos Extras, 
em três versões diferentes. 

Entre os comerciais, a clien-
tela pode pedir bife acebolado, 
Picadinho, Filé de Frango, CA-
labresa Acebolada Momelete 

e Linguiça Toscana.  Todos 
acompanham arroz, feijão, sa-
lada e batatas fritas. Qualquer 
uma das opções custa apenas 
R$ 17,90. 

Já os pratos Extras têm a 
mesma combinação, mas o 
cliente pode optar entre Bife a 
Parmigiana, Frango a Parmegia-
na e Bife a Cavalo, por um valor 
de R$ 19,90. 

As pedidas fi tness também 
custam R$ 17,90. A opção pode 
ser por frango, bife ou omelete, 
acompanhados de arros inte-
gral, legumes cozidos e salada. 

Pratos do Dia
Para garantir diversidade, o 

Malagueta também investiu na-
queles pratos que todo mundo 
ama, para o dia a dia.  O valor é 
de R$ 19,90 por prato. 

Às segundas, as receitas são 
o tradicional Virado à Paulista 
ou Escondidinho de Carne. 

Costela com mandioca e 

estrogonofe de frango são as 
alternativas às terças-feiras. 

De quarta, claro, tem a “im-
perdível” feijoada, considerada 
carro chefe do cardápio do Ma-
lagueta. Ou frango com creme 
de milho. 

A clientela pode optar entre 
Rabada ou Talharim com Carne 
Assada, às quintas. 

E às sextas é dia de Filé de 
peixe ao molho de camarão ou 
Costela ao Molho Barbecue.

Ou seja, com tanta alter-
nativa, dá até para pedir uma 
opção diferente a cada dia do 
mês!

A taxa de entrega é de R$ 
2,00 (consulte área) ou o clien-
te pode retirar no Restaurante, 
que fi ca na Rua dos Otonis, 537, 
próximo à estação Hospital São 
Paulo do metrô (LInha 5 - Lilás). 
Telefone: 4563-2955. Ou peça 
pelo WhatsApp: 9 9223-6029. 
Aceita todos os cartões. 

Frango a milanesa no comercial e talharim com carne assa-
da como Prato do Dia são algumas das opções do Malagueta

Nos dias 2 e 16 de feverei-
ro (domingos) uma atividade 
aberta, sem necessidade de 
inscrição, promete encantar 
ensinar e divertir criançcas 
com idade acima de cinco 
anos. 

Os telescópios do Pla-
netário do Ibirapuera serão 
usados para observar um 
fenômeno raro: o trânsito de 
Mercúrio, que é a passagem 
desse planeta pelo disco so-
lar. Observar o Sol sem prote-

ção oferece um grande risco 
à visão, mas aqui no Planetá-
rio você poderá observá-lo 
de forma totalmente segura, 
usando um telescópio com 
fi ltro potente e um “sunspot-
ter”. A atividade depende de 
boas condições meteorológi-
cas para acontecer. Em caso 
de mau tempo, haverá uma 
sessão no Planetário.

Ao contrário das outras 
estrelas, podemos observar 
mais detalhes do Sol, por ele 

estar bem mais próximo. Mas 
você sabe qual é a cor do Sol? 
Sabe que de vez em quando 
aparecem manchas escuras 
no disco solar? Observar o 
Sol sem proteção oferece um 
grande risco à visão, mas aqui 
no Planetário você poderá 
observá-lo de forma total-
mente segura, usando um 
telescópio com fi ltro potente 
e um “sunspotter”. 

A atividade depende de 
boas condições meteoro-

lógicas para acontecer.  É  
recomendada para o público 
geral a partir de 5 anos.

A observação solar acon-
tecerá das 14h15 às 15h30, na 
Rosa dos Ventos em frente 
ao Planetário, que fica no 
Parque do Ibirapuera, na Av. 
Pedro Álvares Cabral,. Acesso 
para carros pelo portão 3, 
(estacionamento com Zona 
Azul). Acesso mais próximo 
para pedestres pelos portões 
9 e 10. 
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•EDUCAÇÃO

Escola profi ssionalizante no Jabaquara abre vagas 
para cursos gratuitos nos dois próximos sábados

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 CETECC (Centro Educa-
cional e Tecnológico Casa do 
Caminho) está abrindo mais 
220 vagas em oito cursos gra-
tuitos para jovens e adultos, na 
região do Jabaquara, zona Sul 
de São Paulo.

As inscrições serão feitas 
nos dias 8/2, para os cursos 
de Inglês e Elétrica, e dia 15/2, 
para os demais cursos livres 
profi ssionalizantes.

Os interessados devem 
comparecer ao CETECC em 
uma destas datas, a partir das 
8h45, com os documentos lis-
tados abaixo. O CETECC fi ca 
na rua Guassatungas, 222, pró-
ximo ao Hospital Sabóia – a 
900m do Metrô Jabaquara).

No dia das inscrições, serão 
realizados testes de seleção e 
entrevistas (levar caneta azul).

Como o número de vagas 
é limitado, serão distribuídas 
senhas conforme a ordem de 
chegada e a capacidade total 
dos cursos.

Os cursos livres do CETECC 
ocorrem aos sábados pela ma-
nhã, ao longo de cada semes-
tre. Veja a seguir informações 
e requisitos sobre cada curso.

Documentos necessários 
para a inscrição: 1 foto ¾; RG 
(cópia); CPF (cópia); Compro-
vante de Endereço (cópia); NIS 
(Número de Inscrição Social 
- Onde obter: CRAS-JABAQUA-
RA, Rua dos Jornalistas, Nº 48 
- Fone: 5016-1475); Holerite/
Carteira de Trabalho ou Decla-
ração de próprio punho com 
renda mensal

 CURSOS LIVRES AOS SÁ-
BADOS

- Inglês (Parceria com a 
União Cultural) - 25 Vagas. Pré
-Requisitos: Idade a partir de 
15 anos; escolaridade a partir 
de Curso Fundamental Incom-
pleto

Dia e hora da inscrição – 
08/02, a partir de 8:45 Dia/Ho-
rário do curso – Aos Sábados 
- das 8:30 às 12:00

Descrição: O curso é basea-
do no communicative approa-
ch. O aluno entra em contato 
com o idioma de forma comu-
nicativa e aprende a construir 
seu conhecimento através de 
interação com contextos so-
ciais sempre relacionados à 
sua própria realidade. Além 
disso, ele tem oportunidades 
de desenvolver estruturas e 
adquirir vocabulário através 
de atividades que o deixam 
pessoalmente e ativamente 
envolvido com aprendizado da 
língua inglesa.

- Eletricidade Básica Resi-
dencial – Módulo I - (40 Va-
gas) - Pré-Requisitos: Idade a 
partir de 18 anos; escolaridade 
a partir de Curso Fundamental 
Incompleto

Dia e hora da inscrição – 
08/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos 
Sábados - das 8:00 às 12:00

Descrição: Com aulas teó-
ricas e aulas práticas para o 
desenvolvimento de conheci-
mentos necessários para tra-
balhos simples de instalações 
elétricas novas e reparos em 
residências. Fazem parte do 
conteúdo explicações sobre 
eletricidade (corrente, tensão, 
potências, fator de potência), 
eletrodutos, circuitos elétri-
cos e proteções (disjuntores 
termomagnéticos e DR), ater-
ramentos, quadros elétricos e 
padrões de entrada.

- Comunicação e Expressão 
- (15 Vagas)

Pré-Requisitos: Idade a par-
tir de 15 anos; escolaridade a 
partir de Curso Fundamental 
Incompleto

Dia e hora da inscrição – 
15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos 
Sábados - das 9:00 às 12:00

Descrição: O aluno aprende 
a expressar suas ideias com 
clareza para atingir seus obje-

tivos. Com dicas para escrever 
melhor, jogos para desenvol-
ver a comunicação, leitura em 
grupo, acompanhada de fi lme 
(para desenvolver a interpre-
tação) e exercícios para criar o 
seu próprio blog.

- Matemática Fácil I - (35 Va-
gas)

Pré-Requisitos: Idade a par-
tir de 15 anos; Escolaridade a 
partir de Curso Fundamental 
Incompleto

Dia e hora da inscrição – 
15/02, a partir de 8:45. Dia/Ho-
rário do curso – Aos Sábados 
- das 9:00 às 12:00

Descrição: Este curso visa 
preparar os alunos para realizar 
testes de seleção em empresas 
e concursos públicos (áreas ad-
ministrativa, operacional e de 
produção). O aluno aprenderá 
a realizar Operações Matemá-
ticas com Decimais e Frações, 
Conversão de Medidas, etc. . 
Duração 4 meses.

- Contabilidade Básica - (25 
Vagas)

Pré-Requisitos: idade a par-
tir de 15 anos; escolaridade a 
partir de Curso Fundamental 
Incompleto

Dia e hora da inscrição – 
15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos 
Sábados - das 9:00 às 12:00

Descrição: Curso livre para 
Qualifi cação Profi ssional, onde 
o aluno aprenderá os princi-

pais conceitos de contabili-
dade, escrituração contábil, 
livros contábeis, patrimônio, 
contas, convenções contábeis, 
regimes de contabilização, 
custos e despesas, demons-
trações fi nanceiras e balanço 
patrimonial.

- Excel Básico - (20 Vagas)
Pré-Requisitos: a  partir de 

15 anos; Escolaridade a partir 
de Curso Fundamental Incom-
pleto

Dia e hora da inscrição – 
15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos 
Sábados - das 9:00 às 12:00

Descrição: Principais utili-
dades do Excel. Defi nição de 
Planilha Eletrônica. Aprendiza-
gem do uso desta fantástica 
ferramenta profi ssional e pes-
soal, envolvendo: Barra de Fer-
ramentas, Pasta de Trabalho, 
Coluna, Linha e Célula.

Criando, Editando e Revi-
sando Fórmulas de Cálculo.

Adicionando, Removendo, 
Ocultando e Dimensionando 
Linhas e Colunas.

- Excel Intermediário - (20 
Vagas)

Pré-Requisitos: Idade – A 
partir de 15 anos; Escolaridade 
– A partir de Curso Fundamen-
tal Incompleto e Aptidão nível 
Excel Básico

Dia e hora da inscrição – 
15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos 

Sábados - das 9:00 às 12:00
Descrição: Serão ensina-

das através de explicações 
técnicas e exercícios práticos 
recursos que otimizam o uso 
do Excel agilizando e simplifi -
cando operações complexas 
com planilhas, tais como: Fun-
ções Lógicas e Matemáticas, 
Funções de Banco de Dados, 
Funções de Teste e Introdução 
a Funções Avançadas do Excel.

- Desenvolvimento de Blogs 
e Sites - (20 Vagas)

Pré-Requisitos: Idade – A 
partir de 15 anos; Escolaridade 
– A partir de Curso Fundamen-
tal Incompleto e Conhecimen-
tos Básicos de Internet

Dia e hora da inscrição – 
15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos 
Sábados - das 9:00 às 12:00

Descrição: Prepara o aluno 
para construir Sites e Blogs 
através da plataforma Wor-
dpress (plataforma líder no 
desenvolvimento de sites em 
todo o mundo). Os participan-
tes do curso apreenderão a 
instalar, confi gurar, personali-
zar e administrar esta platafor-
ma. O aluno estará atualizado 
com o que há de melhor nesse 
universo para construção de 
sites e blogs.

- Espanhol (Módulo I) - 20 
Vagas

Pré-Requisitos: Idade – A 
partir de 15 anos; Escolaridade 
– A partir de Curso Fundamen-
tal Incompleto

Dia e hora da inscrição – 
15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos 
Sábados - das 9:00 às 11:20

Descrição: O curso de es-
panhol visa oferecer a jovens 
e adultos a possibilidade de 
manter uma comunicação diá-
ria básica neste idioma ampla-
mente utilizado em ambiente 
de negócios e turismo na Amé-
rica Latina e Espanha. O curso 
tem a duração de dois módu-
los semestrais. Ao fi nal do cur-
so o aluno estará familiarizado 
com a estrutura gramatical, 
expressões e comunicação do 
dia a dia no idioma Espanhol. 
Cada um dos módulos será 
composto de 20 aulas de 120 
minutos.
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e se o Colégio terá que arcar 
com projetos viários no en-
torno, enquanto pólo gera-
dor de tráfego.

Ainda na Vila Mariana, ou-
tro que movimenta o entorno 
é o Colégio Marista Arquidio-
cesano, na Rua Domingos de 
Moraes, que tem 3 mil alunos. 
A diferença é que ali existe 
uma estação de metrô, o que 
facilita o acesso de parcela 
dos estudantes. 

O Colégio, entretanto, 
terá que promover obra na 
própria Domingos de Morais, 
para que seja implantada ali a 
continuação da ciclovia que 
vem da Vergueiro.

Ainda na região, haverá 
monitoramento nas seguin-
tes escolqas:

- EMEF Cacilda Becker 
(1200 alunos, municipal), na 
Avenida Engenheiro Arman-
do Arruda Pereira, 2013 - Ja-
baquara

- CEU Caminho do Mar 
(municipal, 1800 alunos, na 

Avenida Engenheiro Arman-
do Arruda Pereira, 5241 - Ja-
baquara.

- Escola Marechal Floriano 
(estadual, 500 alunos) na 
Vila Mariana, na Rua Dona 
Julia, 37)

- Colégio Bandeirantes, na 
Rua Estela, 268 - Vila Mariana, 
com 2650 alunos.

- Colégio Madre Cabrini, 
na Rua Madre Cabrini, 36, Vila 
Mariana, com 900 alunos.

- Colégio Nossa Senhora 
do Rosário, com 1800 alunos, 
na Rua Domingos de Morais, 
2958 

- Colégio Liceu Pasteura, 
na Rua Mairinque, 256, Vila 
Mariana, com 500 alunos. 

 - Colégio Pioneiro, na 
Av. Dr. Altino Arantes, 1098, 
em Mirandópolis, com 840 
alunos. 

CET
A Operação Volta às Aulas 

desse primeiro semestre de 
2020 começou segunda-feira 
(27). Em toda a cidade, os 

Volta às aulas já complica trânsito 
em várias vias da Vila Mariana

•TRÂNSITO
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Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA

AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

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

Sábados das 9:00 às 13:00 horas

www.dinamarimoveis.com.br

CASAS TÉRREAS APARTAmEnToS

SALÕES ComERCIAIS

SoBRADoS

SALAS

SÃo JUDAS
(+/-) R$ 800.00

SALÃO COM 60 

METROS E

1 BANHEIRO

VILA DA SAÚDE 
R$ 800.00 (Ao 

LADo Do PLAZA SUL)
SALÃO COM 25 

METROS E 1 BANHEIRO

JARDIm DA SAÚDE
R$ 800.00

SALÃO COM 40 

METROS E BANHEIRO

+ 1 QUARTINHO

AmERICAnÓPoLIS 
R$ 1.200.00

SALAS COM

90 METROS

E 1 BANHEIRO

VILA GUmERCInDo
R$ 2.300.00
SALÃO COM 65 

METROS C/MESANINO 
PIA DE COZINHA

1 DISPENSA 
E 1 ESCRITORIO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 500.00
SALAS COM

20 METROS E

1 BANHEIRO

PRAÇA DA ÁRVoRE
R$ 900.00

2 SALAS COM 

BANHEIRO E

ÁREA LIVRE

VILA moRAES
R$ 1.200.00
2 SALAS COM

100 METROS E

2 BANHEIROS 

SÃo JUDAS
R$ 1.700.00 (PACoTE)

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

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 2.500.00

SALA COM 56 METROS 

2 BANHEIROS E 1 VAGA COBERTA

HIGIEnÓPoLIS
R$ 4.000.00
BOX MEDINDO 

6.5 X 8.5 METROS

VILA BRASILInA

R$ 300.00

1 DORMITORIO E 

BANHEIRO QUINTAL

ÁGUA FUnDA

R$ 600.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 

QUINTAL

VILA moRAES

R$ 600.00

DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO  QUINTAL E 

AREA DE SERVIÇO

IPIRAnGA
(Ao LADo Do mETRÔ)

R$ 700.00
1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO AREA DE 
SERVIÇO E QUINTAL

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 800.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHIRO AREA DE 

SERVIÇO QUINTAL

JABAQUARA /
VILA CAmPESTRE

R$ 800.00
1 DORMITORIO GRANDE  
SALA GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL E 
AREA DE SERVIÇO

moInHo VELHo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
QUINTAL

VILA BRASILInA

R$ 800.00

1 DORMITORIO SALA COZINHA 

BANHEIRO E AREA DE SERVIÇO

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 6.000.00 (ComERCIAL|)

3 DORMITORIOS COM 1 SUITE COM VARANDA SALA COZINHA COM AE 

2 BANHEIROS LAVABO DEPENDENCIA DE EMPREGADA QUINTAL FRENTE 

E FUNBDOS GARAGEM P/ 6 CARROS 320 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA.

JARDIm CAmPAnARIo

R$ 800.00

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA

V. DAS mERCES

R$ 850.00

1 DORMITORIO  SALA  

COZINHA BANHEIRO 

GRANDE AREA SERVIÇO

IPIRAnGA
(Ao LADo Do mETRÔ)

R$ 1.000.00
1 DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO AREA
DE SERVIÇO

V. BRASILInA
R$ 1.000.00

1 DORMITÓRIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

LAVANDERIA COBERTA E 
QUINTAL GRANDE

VILA BRASILInA

R$ 1.200.00

2 DORMITRIOS SALA 

GRANDE COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 

COBERTA QUINTAL 

GRANDE E GARAGEM 

COBERTA COM PORTAO 

AUTOMATICO

JARDIm DA SAÚDE

R$ 3.500.00

(PERTo Do PLAZA SUL)

3 DORMITORIOS 

COM 1 SUITE SALA 

2 AMBIENTES 

COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO COM 

BANHEIRO 4 VAGHAS 

DE GARAGEM DEP 

EMPREGADA E QUINTAL

VILA mARIAnA

R$ 4.100.00  

(ComERCIAL)

4 DORMITORIOS SALA 

2 AMBIENTES COPA 

E COZINHA COM AE 

QUINTAL NOS FDS

COM BANHEIRO 

DISPENSA HALL 

CORREDOR COM

6 VAGAS DE CARRO

JD DA SAÚDE

R$ 1.400.00

2 DORMITORIOS SALA 

COZINHA BANHEIRO 

LAVABO QUINTAL 

GARAGEM COBERTA

VILA BRASILInA

R$ 800.00

1 DORMITORIOGRANDE  

SALA COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL 

GRANDE E LAVANDERIA 

COBERTA

VILA PRUDEnTE

R$ 2.000.00

2 DORMITÓRIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA QUINTAL 

GARAGEM.TODA REFORMADA

VILA moRAES
R$ 1.200.00

3 DORMITÓRIOS SALA 
COZINHA 2 BANHEIROS 
LAVANDERIA GRANDE 

GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE
R$ 1.200.00

2 DORMS COM AE SALA 
COM SACADA COZINHA 

COM AE BANHEIRO AREA 
SERVIÇO COM AE 2 

VAGAS DE GARAGEM

VILA DAS mERCÊS
R$ 1.500.00(PACoTE)
2 DORMITÓRIOS COM 

AE SALA COZINHA COM 
AE BANHEIRO AREA 
SERVIÇO 1 VAGA

CHÁCARA InGLESA
R$ 2.200.00

2 DORMITÓRIOS SALA 
C/SACADA COZINHA 
COM AE BANHEIRO 

LAVAND COM BANHEIRO 
GARAGEM P/1 CARRO

*VENHA PARA DINAMAR 
IMÓVEIS!!!!! NO MÊS DE 
FEVEREIRO, ESTAREMOS 

DE PORTAS ABERTAS 
PARA NOVOS CLIENTES, 

PREMIANDO-OS COM 
A ISENÇÃO DA TAXA 
ADMINISTRATIVA NO

1º (PRIMEIRO) ALUGUEL 
PARA OS IMÓVEIS QUE 

PERMANECEREM CONOSCO*

LIGUE: 99918-9517 (VIVO)
F: 2068-1854 e 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

15 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2020 (AOS SÁBADOS)

14 DE MARÇO DE 2020
CAMPINAS - JAGUARIÚNA

MARIA FUMAÇA C/ HOLAMBRA
Inclui: Ônibus Executivo, lanche de bordo, 

almoço em Holambra, ingressos para Maria Fumaça 
(entre Campinas e Jaguariúna) 

Valor: R$ 269,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 135,00

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

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

INSCRIÇÕES 
PELO 

WHATSAPP: 
É MAIS 
RÁPIDO!

WHATSAPP:

Estacionar em fi la dupla é 
infração grave, que provoca 
perda de 5 pontos na CNH e 
multa de R$ 195,23. Apenas 
“parar em fi la dupla”  para 
embarque e desembarque 
de passageiros também dá 
multa: R$ 130,16 e perda de 
4 pontos. Mas, ainda assim, 
quem circula nas proximida-
des de escolas sabe que é 
uma atitude comuns de quem 
leva estudantes.

Mas não é só a fi la dupla a 
responsável por congestiona-
mentos nas áreas envoltórias 
a escolas. O grande número 
de estudantes, a existência 
de outros estabelecimentos 
que  atraem carros e as vias 
já movimentadas de bairros 
como Vila Mariana e Vila 
Clementino são fatores que 
tornam o trânsito um caos no 
horário de entrada ou saída 
de estudantes.

Foi o que aconteceu essa 
semana na região da Aveni-
da Dante Pazzanese, na Vila 
Mariana. A via, que já abriga 
o hospital de mesmo nome, 
agora tem um novo colégio 
particular em funcionamento, 
o São Luis, que antes funcio-
nava na região da Avenida 
Paulista, com nada menos de 
2.500 alunos, segundo a CET.

Moradores e motoristas 
que passam por lá relataram 
grande congestionamento, 
especialmente por volta de 
15 horas. 

O jornal São Paulo Zona 
Sul está em contato com a 
CET para saber se há planos 
para minimizar o problema 

agentes da Companhia de 
Engenharia de Tráfego atuam 
no entorno de 106 escolas, 
sendo 24 escolas da rede mu-
nicipal, 14 da rede estadual e 
68 particulares. 

O objetivo é desenvolver 
ações educativas e opera-
cionais. Mas também são 
aplicadas multas àqueles 
que não obedecem regras, 
estacionando em fi la dupla, 
sobre calçadas, em locais 
proibidos ou desrespeitando 
a sinalização, deixando de dar 
prioridade aos pedestres etc. 

Além dos agentes da CET, 
funcionários das escolas, 
treinados, também atuam 
para disciplinar o embarque 
e desembarque de alunos e 
propiciar segurança na tra-
vessia de pedestres.

A operação ainda intensi-
fi cará a fi scalização de esta-
cionamentos irregulares e os 
ajustes semafóricos, visando 
a diminuir o impacto gerado 
no tráfego pelo acréscimo de 
viagens realizadas com o fi m 
das férias.

Além da orientação de 
trânsito desenvolvida pelos 
agentes operacionais, haverá 
ações educativas implemen-
tadas pela Companhia. Uma 
das já conhecidas é a ativi-
dade dos mímicos procura 
conscientizar a população 
de forma divertida e bem 
humorada da importância do 
respeito às leis de trânsito, 
divulgando regras básicas de 
circulação, travessia e sinali-
zação, trabalhando questões 
de cidadania.
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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
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
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
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
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
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 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
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

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
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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

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

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

REF.: 16.412

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Ótimo local, reformado, im-
pecável, AU = 73 m², c/ 2 

dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha planejada, 

dependência p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.820

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

TERREA + EDÍCULA
V. GUARANI
R$ 630 MIL

Terreno 400 m², constr. 
283 m², sendo uma casa c/ 3 
dorm., suíte, wc social, sala, 
coz, lavand., gar. p/ 3 carros, 

nos mais uma casa c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc - REF.: 17.064

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, trav. da tua 

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

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

142 m² - REF.: 16.409

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Excelente área útil de 93m², 
c/ 3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 

lavanderia, wc p/ emrpeg., 
garagem p/ 2 carros - 

REF.: 17.246

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 

160 m², amplíssimo quintal, c/ 
3 dorm., wc social, living p/ 2 
amb. c/ lareira, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 4 

carros - REF. 16.442

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Seminovo, ótimo acabto., c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. 
c/ AE, lavanderia, gargem p/ 3 
carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 16.696

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, living, sala 
de TV, coz. c/ AE, dep. p/ em-
preg., amplo salão c/ wc, gar.p/ 
3 carros, estuda permuta c/ apto. 

menor valor - REF.: 17.693

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo acabto., terreno 6 x 
27 mts., construção 334 m², 
c/ 3 dorm., suíte, living p/ 2 

amb., lavabo, cozinha, quintal 
c/ churrasq., gar. subsolo p/ 
6 carros, estuda imóvel de 

menor valor - REF.: 17.036

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.600 MIL

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

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

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

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

R$ 4.000,00

SOBRADO PARQUE JABAQUARA
 03 dorms,sala grande,cozinha 

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

entrada lateral. R$ 2.300,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO 
02 Dorms,01 banheiro,sala,Copa 
e cozinha c/ armários embutidos, 

edicula c/ banheiro, Area de serviço 
quintal e 01 vaga. R$ 2.500,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
 Vila residencial, 02 dorms,  sala, 
cozinha, banh, área de serviço e 
quintal, sem Vaga. R$ 2.600,00

PLANALTO PAULISTA - SOBRADO
2 dorms, 02 banhs, copa/coz,sala

área de serviço compartilhada
rua tranquila - 01 vagas

R$ 1.800,00

MOEMA -SOBRADO COMERCIAL
Sobrado comercial c/ 03 salas 

sendo 1 suite, 03 banhs,sala 02 
ambs,copa e coz, Quarto e banheiro 
empregada,02 vagas. R$ 7.500,00

PLANALTO PAULISTA - TÉRREA
02 dorms, 02 salas , 02 banheiros
cozinha, quintal, área de serviço

casa de Vila , 01 vaga .
R$ 1.650,00

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

ToQUE JÁ!!!

Fone: 5072-9636
Whatapp: 99132-1189 

Teclado, Violão,
e outros.

Fácil e rápido.
Também 3a idade.

Passa-sE 
roUPas Para 

fora !

Tratar com Sueli
Fones : 11-5012-8149
Cel.: 11-96450-9510

Valor R$ 100,00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
IGREJA SEICHO-NO-IE MASAHARU TANIGUCHI 
Ref.: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Finalidade: ASSUNTOS DOUTRINARIOS,
ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS

O presidente da IGREJA SEICHO-NO-IE MASAHARU TANIGUCHI, no uso de 
suas atribuições estatutárias, vem convocar todos os seus membros, para 
comparecerem à assembléia geral extraordinária que irá ser realizada no 

22 de Fevereiro de 2020, no auditório de sua sede, no endereço Rua Condurú 
n° 27 – Jabaquara – São Paulo – SP, a instalar-se em primeira convocação às 

16:00 horas e, em segunda convocação às 17:00 horas, tendo a seguinte ordem do dia:
ASSUNTOS DOUTRINARIOS, ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS. 

São Paulo, 31 de janeiro de 2020.
PROFESSOR OSVALDO MURAHARA 

 PRESIDENTE DA IGREJA
SEICHO-NO-IE MASAHARU TANIGUCHI

Jornal são PaUlo zona sUl 5072-2020

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 
19. Se você está com algum PROBLE-
MA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de 
AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a 
Santo Expedito. Este Santo é invocado 
nos negócios que demandam. Pronta 

solução e cuja invocação é tardia. 
Oração: Meu Santo Expedito das causas 
justas e urgentes, interceda por mim jun-
to ao nosso Senhor Jesus Cristo, socor-
re-me nesta hora de aflição e desespero. 
Vós que sois o Santo guerreiro, vós que 
sois o Santo dos aflitos, vós que sois o 

Santo dos desesperados, vós que sois o 
Santo das causas urgentes, proteja-me, 
ajuda-me, dai me força, coragem e se-
renidade. Atenda meu pedido. “Fazer o 
pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me 
a superar estas horas difíceis, proteja-

-me de todos que possam me prejudicar, 
proteja a minha família, atenda ao meu 
pedido com urgencia. Devolva a paz e a 
tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei 
grato pelo resto da vidada e levarei seu 
nome a todos que tem fé. Muito obriga-

do. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria 
e fazer o sinal da cruz.  T.M.D.

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.onix2007.com
5588-3366/5588-4423Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“SEDE PRÓPRIA”

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 450 MIL

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

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

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mil

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

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

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 mil

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

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

lindo apto REFoRmado 
ao lado mEtRô

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

apto JaBaQUaRa
R$ 400 mil

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

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

para auto.  REF.: 07-3318

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

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

garagem.Ref.: 15-2959

Ótimo SoBRado
Vila GUaRani

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

vagas de gar.  REF.: 05-3412

apto pRÓx. mEtRô 
JaBaQUaRa $ 370 mil

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

Ótimo SoBRado, a
5 min. a pÉ do mEtRô 

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

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

uma visita!. REF.: 11-3728

SoBRado
mEtRô SÃo JUdaS

R$ 690 mil
Excelente imóvel à 10 minutos 

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

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

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

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

BElÍSSimo SoBRado
mEtRô - JaBaQUaRa 

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

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

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

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

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

CASA TÉRREA
Jd. pRUdênCia

R$ 450 mil
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

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

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

SoBRado mEtRô  
JaBaQUaRa CidadE 
VaRGaS R$ 750 mil

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

automático.  REF.:04-3759

apto BoCa do mEtRô 
ConCEiÇÃo–R$ 480 mil

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

salão de festas. Ref  08-3702

opoRtUnidadE CaSa 
tÉRREa mEtRô 

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

SoBRado  mEtRô 
JaBaQUaRa CidadE 

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

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

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

SÓ  R$ 340 mil
 2 dormitórios, armários, sala 

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

negócio. REF.: 05-3651

pto paUliSta/ ExCEl. 
CaSa tÉRREa 

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

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

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

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

ExCElEntE  apto 
mEtRô JaBaQUaRa

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

CaSa tÉRREa pRox. 
mEtRô alto do 

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

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

banheiros,vaga de  garagem. 
Ref 08-3794

apto mEtRô
SÓ  R$ 350 mil

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

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

SoBRado Vila GUaRani 
R$ 430 mil

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

CaSa tÉRREa
V. GUaRani R$ 510 mil

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

apaRtamEnto 3 doRm.
SÓ R$ 320 mil 

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

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

localizado. REF.:09-3745 

apaRtamEnto
Vila GUaRani
SÓ R$ 299 mil 

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

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

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

automatico.  REF.: 04-3634

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

apto ConCEiÇÃo 
“ BoCa do mEtRô” 

R$ 235 mil
Muito bem localizado com  

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

negócio! Ref  09-3706

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

CaSa tÉRREa R$ 730 mil 
Vila GUaRani

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

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

apto– R$ 430 mil
ao lado do mEtRô

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

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

BEla CaSa tÉRREa
R$ 470 mil - mEtRô 

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

Fácil acesso!  REF. 05-3065

apto REFoRmado 
JaBaQUaRa  R$ 315 mil

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

24 horas REF.: 04-3612

apto 3 doRm.
mEtRô JaBaQUaRa

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

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

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

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

opoRtUnidadE 
SoBRado REFoRmado 

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

apto - na Vila GUaRani 
R$ 370 mil 

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

armários e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia. Ref.: 05-3783

CaSa tÉRREa pRÓx. 
mEtRo SÓ R$ 680 mil

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

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

tERREno dE 640 m2  
mEtRô JaBaQUaRa

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

p/ investimento!  REF.: 08-3534

apto  CoBERtURa  
mEtRô  R$ 900 mil 

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

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

ExCElEntE SoBRado 
ComERCial pRox. 
mEtRô R$ 800 mil

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

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

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

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

VAGO. REF.: 12-3818

SoBRado
mEtRo JaBaQUaRa

R$ 415 mil
2 dormitórios, ótima sala, 

cozinha com armários,
quintal amplo, lavanderia e 

garagem. Ótima oportunidade 
REF.: 09-3811

SoBRado pRox. mEtRô 
R$ 400 mil 

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

investimento para locação.  
REF.: 11-3732  
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Vai contratar transporte escolar? Fique atento e denuncie  irregularidades
•VOLTA ÀS AULAS

Com o retorno às aulas, 
pais e responsáveis devem 
ficar atentos no momento 
da contratação do serviço de 
transporte escolar. Muitos 
consumidores desconhecem, 
mas o cronotacógrafo, po-
pularmente conhecido como 
tacógrafo, é um equipamento 
de uso obrigatório para esse 
tipo de condução. O instru-
mento precisa ser certificado 
para assegurar a confiabilida-
de dos dados registrados.

O tacógrafo indica e re-
gistra dados importantes so-

bre a condução dos veículos, 
como a distância percorrida, 
tempos de parada, direção 
e velocidade desenvolvida. 
Além do uso obrigatório, deve 
passar por verificação me-
trológica. Os ensaios metro-
lógicos são enviados para o 
Ipem-SP (Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado de São 
Paulo) para que sejam feitam 
análises do relatório e disco 
de ensaio ou fita de ensaio 
e, no caso de aprovação, é 
emitido o certificado de veri-
ficação, válido por dois anos 

em todo o território nacional.
“É fundamental que pais 

e responsáveis de crianças 
e adolescentes usuários do 
serviço de transporte esco-
lar observem a condição do 
veículo. Deve-se verificar se a 
van ou ônibus escolar possui 
o certificado de verificação do 
tacógrafo vigente e exigir des-
ses prestadores de serviço a 
comprovação de regularidade 
deste instrumento. Segundo 
a lei 9.503 de 1997, artigo 105 
do Código de Trânsito Brasi-
leiro, o cronotacógrafo é de 

uso obrigatório, inclusive, na 
condução escolar”, explicou o 
superintendente do Ipem-SP, 
Ricardo Gambaroni.

É possível verificar a situa-
ção do instrumento por meio 
do site www.inmetro.rs.gov.
br/cronotacografo. Para obter 
o certificado de verificação do 
tacógrafo o proprietário do 
veículo deve passar por duas 
etapas: lacrar o equipamento 
em posto de ensaio creden-
ciado pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro) para 

verificar se o instrumento está 
adequado à legislação. Quem 
descumprir a legislação sofre-
rá penalidades pelos órgãos 
de trânsito, assim como das 
fiscalizações do Ipem-SP.

Obrigatório em todos os 
veículos de transporte, com 
peso bruto acima de 4.536 kg 
ou com capacidade para mais 
de dez passageiros, o cronota-
cógrafo é fundamental para a 
segurança em ruas e estradas, 
sendo considerado a “caixa 
preta” de vans escolares, ôni-
bus e caminhões.

O tacógrafo contém um 
disco diagrama de papel ou 
fita que deve ser trocado a 
cada 24 horas ou a cada sete 
dias, e que guarda os dados 
de distância percorrida pelo 
veículo, limites de velocidade 
e tempo de direção do mo-
torista.

Se o consumidor descon-
fiar de alguma irregularidade, 
deve denunciar ao Ipem-SP 
pelo telefone 0800 013 05 22, 
de segunda à sexta-feira, das 
8h às 17h, ou pelo e-mail ouvi-
doria@ipem.sp.gov.br.


