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Sesc Vila Mariana começa 
curso de teatro gratuito 
para terceira idade

Confira um roteiro de padarias 
e lanchonetes como a Black 
Dog, que funcionam 24 horas
Página 6

Pontos de entulho são revitalizados
Sâo Paulo já teve mais 

de 4 mil pontos de des-
pejo irregular de entulho. 
Hoje, ainda existem 2400 
endereços onde as pes-
soas decidem cometer o 
crime ambiental - passível 
de multa de R$ 16 mil - 
de abandonar sobras de 
material de construção, 
móveis velhos e outros 
resíduos. Agora, para 
mudar essa realidade, a 
Prefeitura, em parceria 
com concessionárias de 
limpeza e com a própria 
comunidade do entorno, 
está revitalizando esses 
espaços com floreiras, 
pinturas, limpeza.. E pla-
cas indicando que o des-
carte de entulho pode ser 
feito gratuitamente em 
econopontos. Página 2

Ciclovia da Domingos de Moraes: 
obras vão mesmo começar?

Prefeitura e Colégio Arquidiocesano, responsável pela execução da obra, 
garantem que nos próximos dias serão instalados os tapumes que vão ga-
rantir as obras de implantação de uma ciclovia na via, garantindo conexão 
com a pista exclusiva pra bikes da Avenida Jabaquara e Rua Vergueiro. Mo-
radores estranharam o sumiço das equipes que, em janeiro, faziam medi-
ções na via, que terá pista segregada central, como na Paulista. Página 3
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Rua Pedro de Toledo, 946
Vila Clementino – São Paulo
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M E I O A M B I E N T E

Bons exemplos tornam cidade mais limpa
Quanto mais limpa uma 

cidade, mais limpa ela per-
manece. A máxima já é bem 
conhecida de agentes públicos, 
urbanistas e pro� ssionais que 
trabalham com limpeza pú-
blica. Aliás, esse conceito vale 
também para ambientes meno-
res - as pessoas tendem a ban-
gunçar ou sujar um ambiente 
que já não está conservado.

O secretário das subprefei-
turas de São Paulo, Alexan-
dre Modonezzi, já declarou: 
“Percebemos que as pessoas 
que cuidam melhor dos resí-
duos gerados em sua casa, que 
participam da coleta seletiva 
separando recicláveis, essas 
mantêm a cidade mais limpa, 
também”, observa. 

Ainda em 2020, a cidade vai 
ter a coleta seletiva universali-
zada, ou seja, moradores de to-
das as ruas de São Paulo terão 
acesso a pontos de entrega de 
materiais recicláveis ou mesmo 
contarão com caminhões de 
coleta seletiva passando em 
sua porta. 

Atualmente, 94 dos 96 dis-
tritos da capital já contam com 
o serviço, porém não em todas 
as ruas. No total, cerca de 75% 
das vias contam com coleta 
seletiva domiciliar ou por meio 
de Pontos de Entrega Voluntá-
ria - os PEVs - perto de casa. 

Mas, ainda assim, as centrais 
de triagem e cooperativas de 
catadores da cidade operam 
bem abaixo da capacidade. “As 
centrais mecanizadas de tria-
gem da cidade podem receber 
até 250 toneladas de recicláveis 
por dia mas nem a metade 
desse volume chega até elas”, 
conta Cristina Helena,  geren-
te de projetos da Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana 
(Amlurb).

Na zonas sul e leste da capi-
tal, o serviço de coleta seletiva 
é prestado pela concessionária 

Ecourbis Ambiental. Para sa-
ber o horário e data em que 
os caminhões passam, acesse: 
https://www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html

Ampliar adesão
A gerente de projetos da 

Amlurb acredita que os diver-
sos programas implantados 
e projetos em andamento re-
presentam diversos avanços 
para incentivar a economia 
circular na cidade, reduzir a 
quantidade de resíduos gerada 
e ampliar o volume de mate-
riais efetivamente destinados 
à reciclagem.

Atitudes exemplares tendem 
a se multiplicar e trazer me-
lhores resultados, com maior 
conscientização da popula-
ção. Ou seja, muitas vezes a 
população tem a informação 
sobre os serviços prestados 
pela Prefeitura - que incluem 
coleta seletiva, ecopontos para 
destinação de entulho, cata 
bagulho, varrição... “A ação 
Recicla Sampa foi criada nesse 
sentido, de mostrar que é sim-
ples participar, basta separar o 
lixo em dois: reciclável ou não”, 
relembra Cristina.

Com uma linguagem sim-
ples e acessível, a campanha é 
importante para atingir duas 
metas da cidade: reduzir a 
quantidade de resíduos enca-
minhada aos aterros e aumen-
tar a participação da população 
na separação dos resíduos do-
mésticos

A gerente de projetos da 
Amlurb concorda que a bons 
exemplos e práticas ampliam  
conscientização dos cidadãos 
e cita o compromisso global 
para a diminuição do plástico 
de uso único na cidade, que foi 
assinado há quase um ano e 
vem aumentando seu impacto 
na sociedade. “O plástico é 
muito útil e não será banido 

da vida das pessoas, mas pre-
cisa ser usado com consciência. 
Descartáveis, que são usados 
uma única vez, precisam ser 
evitados”, aponta. 

Entulho pelas ruas
Outra preocupação constan-

te na cidade é com a redução 
do despejo irregular de entu-
lho na cidade. Além de trazer 
custos para a municipalidade 
e provocar até proliferação 
de insetos e outros vetores de 
doença, as sobras de material 
de construção ilegalmente dei-
xadas em vias públicas também 
deixam a cidade esteticamente 
mais feia e, da mesma forma, 
acabam servindo como mau 
exemplo. 

A Amlurb registra atual-
mente, por toda a cidade, mais 
de 2400 pontos viciados, ou 
seja, locais em que periodica-
mente ocorre o despejo ilegal 
de entulho - vale ressaltar, in-
clusive, que essa ação é crime 
ambiental sujeita a multa de-
mais de R$ 16 mil reais.

Mas esse número já foi mui-
to pior. Eram mais de 4 mil en-
dereços com sobras de material 
de construção abandonadas 
constantemente. Desse total, 
estima-se que 918 foram cria-
dos por moradores que moram 
nas proximidades.

Como reverter essa situ-
ação? A Prefeitura resolveu 
envolver a própria comunida-
de na ação preventiva. Nesse 
início de 2020, foi lançado o 
projeto Revitaliza SP, com o ob-
jetivo de revitalizar 900 pontos 
viciados - todos ainda esse ano.

Igualmente partindo da 
ideia de oferecer beleza e bons 
exemplos, a Amlurb agora con-
vida a comunidade a compare-
cer e acompanhar de perto um 
mutirão promovido em cada 
um desses endereços.

A ação tem acontecido, as-

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.

ÁREAS ONDE HAVIA DESPEJO IRREGULAR 
DE ENTULHO TÊM SIDO REVITALIZADAS 
COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

Programa municipal incentiva qualificação de cooperativas de catadores
A coleta seletiva se baseia em 

um tripé importante para a cida-
de. Um fator é o ambiental, pela 
redução de resíduos enviados 
aos aterros e reinserido na eco-
nomia pela reciclagem. Mas por 
conta da atuação de cooperati-
vas de catadores de recicláveis, 
há também outros dois fatores 
que ampliam a importância da 
coleta seletiva: social e geração 
de renda.

“O Programa Recicla+SP foi 
criado para estimular o surgi-
mento e a organização de novas 
cooperativas na cidade”, explica 
Cristina Helena, gerente de pro-
jetos da Amlurb. 

O programa de fomento e de-
senvolvimento das cooperativas 
conta com a estrutura de um cen-
tro de apoio, que oferecerá auxí-
lio administrativo e social aos 
cooperados. Ambos os projetos 
são gerenciados pela Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana 

(Amlurb).
 Na prática, a distribuição de 

recursos é proporcional ao tem-
po de trabalho do cooperado, 
podendo chegar até R$ 3 mil 
por pessoa (R$ 250 por 12 me-
ses trabalhados). A contribuição 
para o desenvolvimento social 
foi de aproximadamente R$ 2,3 
milhões, recurso proveniente 
da comercialização dos resíduos 
recicláveis das duas centrais de 
triagem mecanizada da capital: 
Carolina Maria de Jesus e Ponte 
Pequena.

 Além disso, o programa pre-
tende proporcionar a inclusão so-
cioprodutiva dos catadores, por 
meio da troca de informações, 
planejamento e acompanhamen-
to da produção das cooperativas. 
O Recicla+SP contará com um 
Centro de Apoio às Cooperativas 
(CAC), que possui colaboradores 
treinados pela Fundação Institu-
to de Administração (FIA) para 

auxiliar os cooperados em áreas 
como saúde e segurança do tra-
balho; manutenção e operação; 
administrativo, � nanceiro e jurí-
dico, entre outros.

“Durante esse ano oferece-
mos capacitação e quali� cação 
para cerca de 2.400 cooperados, 
que realizaram cursos de reci-
clagem, gestão de cooperativas 
e marcenaria. Agora, chegou a 
vez de ampliar esse trabalho e 
ajudar a potencializar a parte 
administrativa dessas coopera-
tivas. Com isso, esperamos que 
possam aumentar sua linha de 
produção e que novas ingres-
sem no Programa Socioam-
biental da Prefeitura”, a� rmou 
Edson Tomaz de Lima Filho, 
presidente da Amlurb.

 O Recicla+SP tem início 
depois da conclusão do projeto 
Reciclar Para Capacitar, que faz 
parte do Programa de Metas da 
Prefeitura. Ele estabelece qua-

li� cação técnica e melhoria de 
gestão das cooperativas.

 Capacitação
O programa Reciclar para 

Capacitar foi lançado  há um 
ano e já ofereceu três cursos: 
Formação Básica de Catadores 
de Materiais Recicláveis, que 
formou cerca de 2.100 pessoas; 
Gestão de Cooperativas e Em-
preendimentos Econômicos 
Solidários, que capacitou 120 
alunos e  Princípios Básicos de 
Marcenaria, que quali� cou apro-
ximadamente 160 catadores.

 O recurso para viabilização 
do projeto é resultado de um 
convênio com a Secretaria Na-
cional de Economia Solidária 
(SENAES).  Em parceria com a 
Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial (SMADS) durante o curso, 
os catadores foram orientados 
sobre a importância de sua in-

serção e de seus familiares no 
sistema do CadÚnico,um ins-
trumento de coleta de dados e 
informações que objetiva iden-
ti� car todas as famílias de baixa 
renda existentes no país para 
� ns de inclusão em programas 
de assistência social e redistri-
buição de renda.

Como resultado do com-
promisso de cooperação � r-
mado com a Amlurb em 2018, 

a Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico e 
Trabalho (SMDET) auxiliou 
no apoio mútuo voltado ao de-
senvolvimento de ações para 
a formação e a organização de 
cooperativas e associações de 
catadores.

Para mais informações e ins-
crições para o programa, aces-
se o site: reciclarparacapacitar.
prefeitura.sp.gov.br/

EMPREGO

CURSO DE GESTÃO DE COOPERATIVAS FAZ PARTE DO  
PROGRAMA RECICLAR PARA CAPACITAR

sim, por toda a cidade, a cada 
sábado. Equipes de varrição, 
coleta e das subprefeituras se 
unem e vão até os locais, mas 
não só para fazer a limpeza. 
Há pintura de guias, além de 
instalação de flores e plantas 
em  pneus reutilizados. 

Também são instaladas pla-
cas indicando a localização do 
ecoponto mais próximo. Vale 
destacar que os ecopontos da 
cidade funcionam diariamente 
e recebem entulho gratuita-
mente até a medida de um 
metro cúbico por dia.

A população também é in-
formada sobre a operação Cata 
-Bagulho, que passa mensal-
mente em todos os bairros da 
capital e recolhe objetos inser-
víveis, pneus, restos de móveis 

e eletrodomésticos quebrados 
etc.  Para consultar o endereço 
dos ecopontos da cidade ou 
o cronograma da Operação 
Cata Bagulho, basta ligar 156 
ou acessarprefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/subprefei-
turas/amlurb/.

“Já temos 102 ecopontos 
em funcionamento. Ainda no 
primeiro semestre, outros 27 
serão inaugurados e no segun-
do semestre serão outras 17 
unidades”, conta a gerente de 
projetos da Amlurb. 

Beleza
O projeto RevitalizaSP vai 

além da limpeza do espaço 
que era irregularmente usado 
para despejo de entulho. A área 
ganha um visual todo especial 

com a pintura de muros, mui-
tas vezes com a participação 
de grafiteiros e outros artis-
tas da comunidade, floreiras, 
plantas... 

Os números são bem po-
sitivos: até agora 57 pontos 
já foram revitalizados, com o 
envolvimento de 887 agentes 
de limpeza e conscientização, 
2.466 moradores dos bairros 
próximos, 32 instituições e 
2.722 pessoas conscientiza-
dos. Ao todo, foram retiradas 
das vias 231,5 toneladas de 
resíduos recolhidos. “A ideia 
é eliminarmos os pontos sem 
uma ação policial, envolvendo 
limpeza e educação ambien-
tal” comenta Evaldo Azevedo, 
Diretor de Serviços da Amlurb.

As equipes de educação am-
biental passam nas residências 
convidando os moradores e 
instituições para participarem 
da atividade. As equipes tam-
bém entregam informativos 
com o endereço dos Ecopontos 
mais próximos da região, infor-
mações sobre a operação Cata 
bagulho e os dias e horários 
da coleta domiciliar comum e 
seletiva.
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•URBANISMO

Obra da Ciclovia Domingos de Morais parou?
Leitores sentiram falta da 

placa que indicava o início 
das obras para construção 
da Ciclovia na Rua Domingos 
de Moraes e fará a conexão 
entre as ciclovias Vergueiro 
e Jabaquara. Sentiram mais 
falta ainda de ver equipes 
trabalhando para viabilizar o 
projeto, prometido há tanto 
tempo pela Prefeitura. 

O jornal São Paulo Zona 
Sul informou que houve me-
dições e instalação de placa 
informando sobre a obra 
em janeiro - mas as equipes 
desapareceram e a placa 
também. Procurado, o Colé-
gio Marista Arquidiocesano 
informou “que está em dia 
com as obrigações referen-
tes às obras na Rua Domin-
gos de Morais”.

O Colégio é responsável 
pela obra enquanto pólo ge-
rador de tráfego na região. 
De acordo com a nota en-
viada pelo Colégio, “as mar-
cações topográfi cas foram 
realizadas conforme o cro-
nograma e terminaram no 
dia 16 de janeiro sendo apro-
vadas pela CET no dia 20”.

Agora, devem começar a 
ser instalados os tapumes e 

proteções em concreto que, 
ainda conforme as explica-
ções do colégio, estão sendo 
confeccionados. 

Estão prestes a começar 
as intervenções e atividades 
de pista com colocação das 
demais sinalizações neces-
sárias. “Estima-se que o res-
tante do projeto dure cerca 
de 100 dias dependendo das 
condições climáticas e de-
mais intercorrências que po-
dem impactar o andamento 
das atividades”, promete a 
loja.

Ampliação da rede 
Também essa semana, a 

própria Prefeitura informou 
que, além da ciclovia Domin-
gos de Morais, outras obras 
vão ampliar a malha cicloviá-
ria da cidade. 

Começam a ser implanta-
das as conexões das ciclofai-
xas São Miguel, Engenheiro 
Caetano Álvares, Freire Cis-
neiro, Iapó, José Bernardo 
Pinto e da ciclovia Henrique 
Schaumann. 

As novas estruturas farão 
a conexão de diversas ciclo-
vias e ciclofaixas já existen-
tes, representando uma ex-
pansão de 13,2 quilômetros 

da malha cicloviária da cida-
de.

Polos Geradores
Duas conexões de estrutu-

ras cicloviárias serão implan-
tadas como parte de medi-
das previstas em Certidões 
de Diretrizes para regulariza-
ção de Polos Geradores: a da 
prórpia Domingos de Morais 
e também a da Avenida Hen-
rique Schaumann, em Pinhei-
ros. A ciclovia na Avenida 
Henrique Schaumann, fará 
a ligação entre a ciclovia lo-
calizada na Avenida Paulo VI, 
em Pinheiros, até a Rua Gua-
delupe, na região do Jardim 
América. Também será pos-
sível acessar o Hospital das 
Clínicas pela Artur de Azeve-
do. A estrutura seguirá pelo 
canteiro central da Henrique 
Schaumann e Avenida Brasil, 
com extensão total de 1,5 
quilômetro.

Já a estrutura na Rua Do-
mingos de Morais terá 2 qui-
lômetros de extensão e vai 
conectar a ciclofaixa exis-
tente na altura do Metrô Vila 
Mariana até a Alameda das 
Boninas. Serão implantadas 
as adequações geométricas 
necessárias e suas respec-
tivas sinalizações. Quando 
concluída, conectará a re-
gião da Vila Mariana à região 
do Jabaquara.

Plano Cicloviário
O novo Plano Cicloviário 

da cidade de São Paulo pre-
vê 173 quilômetros de novas 
conexões (integração da 
malha) e 310 quilômetros de 
reformas e melhorias em es-
truturas já existentes, sendo 
que 41 já foram entregues e 
outros 92 estão em obras. 
O projeto também prevê 
12 quilômetros de remane-

jamentos, considerando as 
particularidades do viário, 
a segurança dos usuários e 
a fl uidez no trânsito. A Pre-
feitura garante que nenhum 
quilômetro será retirado.

O investimento no Plano 
Cicloviário é de R$ 325 mi-
lhões, acompanhado de um 
projeto de recapeamento or-
çado em R$ 250 milhões. No 
total, a cidade passará dos 

atuais 503 quilômetros para 
676 quilômetros de vias para 
ciclistas em 2020.

Entre as promessas, há 
novas pistas exclusivas para 
bikes previstas na rua Luís 
Góis, corredor formado pe-
las avenidas Prof. Abraão de 
Moraes/Ricardo Jafet, além 
de conexão da Avenida Bos-
que da Saúde com a ciclofai-
xa da Avenida Jabaquara.

PLANETA - Serviços de

Elevadores
◊ Assistência Técnica
◊ Manutenção Preventiva

◊ Reformas
◊ Modernização

PLANETAPLANETA

Rua General Enrico Caviglia, 847 - Vila Moraes
(11) 5058-3491    (11) 9 4779-8422

planetaelevadores.com.br
11) 5058-3491    (11) 9 4779-842211) 5058-3491    (11) 9 4779-8422

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

ÚLTIMOS DIAS DE MATRÍCULAS 

O caminho entre O caminho entre sonhar grande

Garanta ao seu filho o 

Inglês todos
os dias

Período
integral

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO
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Casas de repouso

Saúde e Estética

•ÓTICA

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

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

 

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

Miopia atinge pelo menos 35 milhões de 
brasileiros, segundo Ministério da Saúde

Audição

Essa alteração refracional 
que prejudica a visão de lon-
ge era vista até pouco tempo 
como um problema de causa 
exclusivamente hereditária – 
ou seja, não havia muito o que 
fazer para combatê-lo.

Mas hoje a comunidade 
científi ca já pode afi rmar que 
nosso estilo de vida também 
contribui  para o aumento de 
míopes.

Já se sabe que há uma 
relação direta com o fato de 
as crianças passarem menos 
tempo em ambientes abertos.

“Nossas crianças vivem 
fechadas, brincam pouco do 
lado de fora. Além disso, fi cam 
cada vez mais tempo com os 
olhos voltados para telas de 
smartphone, tablet ou televi-

são”, alerta a oftalmologista 
Tania Schaefer, da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia.

Permanecer muitas horas 
em ambientes fechados é pre-
judicial não somente pela falta 
de estímulo à visão de longe, 
mas também pela ausência de 
luz solar.

Como minimizar 
e prevenir
“Recomenda-se que as 

crianças passem pelo menos 
uma hora ou uma hora e meia 
por dia brincando do lado 
de fora da porta”, aconse-
lha a oftalmologista Tania 
Schaefer.

“É cientificamente com-
provado que a luz azul emitida 
pelos aparelhos eletrônicos é 
tóxica para a retina”, diz.

Os cuidados na infância
O que pode ser feito para 

reduzir as chances de miopia 
nas crianças:

- Estimule brincadeiras e 
atividades ao ar livre.

- Limite o uso de aparelhos 
como smartphones, tablets e 
televisores.

- Ensine as crianças a não 
usar os aparelhos eletrônicos 
antes de dormir. Eles devem 
ser desligados pelo menos uma 
hora antes de deitar na cama.

- Não instale equipamentos 
como televisão e computador 
no quarto da criança e não per-
mita que ela durma com tablet 
ou smartphone por perto

Ótica Diniz  -  Vila Clementi-
no: Rua Pedro de Toledo, 946. 
Telefone: 3232-1613

A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que, até o final de 
2020, cerca de 35% da população mundial esteja sofrendo com o 

problema e, em 2050, o número possa alcançar 52%
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Parcães da Zona Sul são opção para 
passeio da família com animais

Já sabe o que vai fazer no 
fim de semana? Tem horários 
livres diariamente? Aproveite 
os parcães, que são parques 
com área especialmente des-
tinada a passeios com seus 
cachorros, em que eles in-
clusive podem interagir com 
outros animais. Aliás, por isso 
mesmo, vale lembrar que os 
animais precisam ser dóceis 
e que os donos devem estar 
atentos e se responsabilizar 
por eles.

São 50 espaços públicos 
gratuitos assim por toda a 
cidade, 19 só na zona sul. 

Os locais são gratuitos. 
As restrições aos “ocupantes 
caninos” são as de cunho 
legal, pois a Lei nº 11.531, de 
11/11/2003, exige que raças 
consideradas mais agressivas, 
como mastim napolitano, pit-
bull, rottweiller, american sta-
fforshire terrier e animais com 
raças derivadas das indicadas 
devem usar focinheira, mes-
mo que os cães sejam dóceis.

Também devem ser obser-
vadas algumas regras básicas 
como por exemplo: o recolhi-
mento rápido das fezes dos 
cachorros para diminuir a 
possibilidade de uma eventual 
contaminação do solo. O cão 
também deve ter carteira de 
vacinas em dia, ser tratado 
com antipulgas e anticarra-
patos.

Dicas importantes:
• Os donos são legalmen-

te responsáveis pelas ações 
e comportamentos dos seus 
cães, em todos os momentos.

• Ao entrar ou sair do es-
paço, os cães devem estar 
presos à guia.

•PETS

Para abertura da Progra-
mação de 2020, a Cinemateca 
celebra uma das principais 
autoras da literatura brasileira 
moderna, Lygia Fagundes Tel-
les, que completará 97 anos 
neste ano. Durante toda sua 
trajetória, sempre se posicio-
na a favor da Instituição, foi 
membro de seu Conselho, 
tendo assumido sua presidên-
cia em 1977.

Nascida em São Paulo no 
dia 19 de abril de 1923, pu-
blicou seus primeiros textos 
no final da década de 1930. 
Com o romance Ciranda de 
pedra (1954), alcançou no-
tabilidade nacional. Famosa 
pela convergência entre o 
registro realista de conflitos 
e a dimensão psicológica de 
suas personagens – urbanas 
e, particularmente, mulheres 
–, sua obra é referência para 
a literatura brasileira. Lygia 
Fagundes Telles publicou, 
entre outros livros, Antes do 
baile verde (1970), As meninas 
(1973) e Seminário dos ratos 
(1977). Em 1982, foi eleita para 
a Academia Paulista de Letras 
e, três anos depois, para a ca-
deira dezesseis da Academia 
Brasileira de Letras. Conquis-
tou o Prêmio Jabuti quatro 
vezes, a primeira em 1966 e a 
última em 2001, e o Prêmio Ca-
mões, um dos maiores em lín-
gua portuguesa, em 2005. Foi 
casada com o crítico de cine-
ma, professor e escritor Paulo 
Emílio Sales Gomes, funda-
dor da Cinemateca Brasileira.

A Mostra reúne 14 títulos 
selecionados pela escritora, 
que a marcaram em diferen-
tes momentos de sua trajetó-
ria. Dentre as obras, grandes 
clássicos nacionais e interna-
cionais. Do cinema americano, 
Casablanca, de Michael Curtiz, 
…E o vento levou, de Victor 
Fleming, Cidadão Kane, de 
Orson Welles e Cantando na 
chuva, de Stanley Donen e 
Gene Kelly; do Cinema Novo 
e do Cinema Marginal, Deus 
e o diabo na terra do sol e O 
bandido da luz vermelha; da 
Nova Hollywood, dois longas 
de Francis Ford Coppola, Apo-
calypse now e O poderoso 
chefão; e da Nouvelle Vague 
francesa, Jules e Jim – Uma 
mulher para dois, de François 
Truffaut.

Destaque também para a 
exibição do único longa-me-
tragem do mestre Jean Vigo, 
O Atalante; e de duas obras-
-primas do italiano Luchino 
Visconti, O leopardo e Morte 
em Veneza, ambos em cópias 

35mm, assim como daquele 
que é considerado o melhor 
filme de Humberto Mauro, 
Ganga bruta, em cópia em 
película do acervo da institui-
ção. Convidamos todos para a 
sessão especial de Acossado, 
de Jean-Luc Godard – que 
será exibido em 35mm na tela 
externa no sábado dia 15/02. 
A programação se encerra 
com outra exibição na tela 
externa, com O leopardo, em 
35mm, no domingo 23/02.

A mostra teve colabora-
ção da Pandora Filmes, da 
Embaixada da França e de 
Lúcia Telles para a realização 
desta Mostra. A programação 
tem entrada gratuita. Os in-
gressos serão distribuídos na 
bilheteria uma hora antes de 
cada sessão, sujeito à lotação 
da sala.

A Cinemateca fica no Lar-
go Senador Raul Cardoso, s/n 
- Vila Mariana. 

Confira a programação 
completa em nosso site: jor-
nalzonasul.com.br

• Não são permitidos fi-
lhotes de até quatro meses, 
fêmeas no cio e cães agres-
sivos.

• Evite passear com os 
bichinhos nos horários de sol 
forte. O asfalto pode queimar 
a patinha deles.

• Não são permitidos 
adestradores realizando ati-
vidades comerciais.

• Não é permitido entrar 
com alimentos, tanto para 
cães como para seus donos.

• Crianças de até 12 anos 
devem estar acompanhadas 
por um adulto.

D e  a c o r d o  c o m  a  L e i 
13.131/2001, regulamentada 
pelo Decreto nº 41.685/2002, 
todo proprietário de animal é 
obrigado a vacinar seu cão ou 
gato contra a raiva.

Além disso, ao ser condu-
zido em vias e logradouros 
públicos, eles devem obriga-
toriamente usar coleira e guia. 
Em caso de descumprimeto 
dessa regra, o infrator está 
sujeito a multa de R$ 100 (cem 
reais), por animal.

A mesma lei obriga o con-
dutor de um animal a recolher 

o cocô das ruas e proíbe a per-
manência de animais soltos, 
bem como toda e qualquer 
prática de adestramento em 
vias e logradouros públicos 
ou locais de livre acesso ao 
público.

Parcães na Zona Sul
Subprefeitura Capela do 

Socorro:  Praça Marcelo Costa 
Tavares; Praça José Gomes da 
Silva Neto; Praça René Ernani 
Toccheton; Praça Cecília Apo-
linário Trapiá; Praça Geraldo 
Sylvestre Pacheco

• Subprefeitura Ipiranga: 
Jardim Santa Cruz; Vergueiro; 
Abrahão Mussa;

•  Subprefeitura Santo 
Amaro:  Praça Vila Cruzeiro; 

• Subprefeitura Vila Maria-
na: Praça Antonio Borges de 
Almeida - em reforma; Praça 
Cidade de Milão; Praça Nossa 
Senhora Aparecida; Praça 
Rosa Alves da Silva - em re-
forma; Praça Giordano Bruno; 
Praça Pereira Coutinho; Praça 
São Francisco da Glória; Praça 
Ayrton Senna; Praça Alexan-
dre Cabanel - em construção; 
Praça Coronel Fernandes de 
Lima - em construção

Cinemateca Brasileira promove 
mostra com filmes preferidos da 
escritora Lygia Fagundes Telles
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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*

Apocalipse Now é um dos filmes da mostra, que é gratuita

Parcão da Chácara Klabin é um dos espaços gratuitos da cidade
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Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 

FO
TO

S 
M

ER
AM

EN
TE

 IL
US

TR
AT

IV
AS

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ C/ VINAGRETE

FO
TO

S 
M

ER
AM

EN
TE

 IL
US

TR
AT

IV
AS

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

Vila Mariana tem curso grátis de teatro para terceira idade

•GASTRONOMIA

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!

Fome na madrugada? Tem lanchonete 24h
A programação de sucesso 

do carnaval de rua paulistano 
é toda diurna. A folia acontece 
em plena luz do dia. Mas, ainda 
assim, é um mês de balada, 
festas e a fome pode bater a 
qualquer hora, inclusive nos fe-
riados. Pela zona sul paulistana, 
entretanto, há inúmeras alter-
nativas de padarias e lanchone-
tes que estão sempre abertas.

Algumas, são de grandes 
redes, como Burger King (Mo-
reira Guimarães, Periquito, 
Bandeirantes, Mac Donalds 
(Domingos de Morais e Imi-
grantes) e Habibs (Domingos 
de Morais, Terminal Jabaquara 
e estação Conceição)/Ragazzo 
(Abraão de Morais, Guatás). 
Outras, padarias super tradicio-
nais e procuradas não só para 

matar a fome mas também 
como ponto de conveniência.

Uma das mais tradicionais 
é a Padaria Pão Caseiro, bem 
em frente ao Metrô Praça da 
Árvore. A coxa creme é bem 
substanciosa e é um dos des-
taques da casa, que ainda tem 
vários lanches, café da manhã, 
pratos... Fica na Av. Jabaquara, 
712. Tel.: 2275-4643.

Outra é a Flor do Paraíso, 
que fi ca na R. Tutóia, 1040 - Vila 
Mariana - tel: 3884-4950. Ali, os 
clientes encontram mesas para 
poder curtir os pratos, porções 
e lanches servidos dia e noite.

Na Av. Bernardino de Cam-
pos, 334, pertinho da estação 
Paraíso, tem a Viana Padaria 
(tel.: 3889-8604), onde a di-
versidade também é forte: do 
café da manhã, passando pe-
las refeições em buff et self ser-
vice até a pizza, a padaria tem 
fama pelo funcionamento 24h. 

Pra quem busca um hot 
dog no capricho, ainda que nas 
madrugadas ou pela manhã, 
uma boa pedida é a lanchone-
te Black Dog junto à estação 
Santa Cruz. Tem várias combi-
nações e dá para levar, pedir, 
comer no balcão... Fica na R. 

Domingos de Morais, 2437. 
Tel: 2364-7986.

Também especializada em 
hot dogs, a rede Monster tem 
unidades 24h em vários termi-
nais de ônibus como Jabaqua-
ra, João Dias, Santo Amaro, 
Capelinha, Sacomã... Burgers 
e porções fast food também 
estão no cardápio, sempre 
com preço bem convidativo.

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)
05 DE ABRIL DE 2020
MONTE VERDE - MG

Inclui: Ônibus Executivo, lanche de bordo, 
almoço, passeio de trenzinho pela cidade, city tour e 

tempo livre para compras.
Valor: R$ 259,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 130,00

09 DE MAIO DE 2020
CAMPOS DO JORDÃO - SP
Inclui: Ônibus executivo, lanche, almoço no bairro 

Capivari, visita ao Auditório Cláudio Santoro, passeio 
de trenzinho até o Morro do Elefante com guia local 

e tempo livre para compras
Valor: R$ 259,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 134,00

(VIVO(VIVO))
Valor: R$ 259,00 à vista por pessoa ou 2 x R$ 134,00

INSCRIÇÕES 
PELO 

WHATSAPP: 
É MAIS 
RÁPIDO!

WHATSAPP:

classificadosclassificados

Passa-se 
rouPas Para 

fora !

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

Valor R$ 100,00

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

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

E.mail: marimartha@gmail.com

coMPro
liVros usados

RETIRO
NO LOCAL
11- 97230-2978

WhatsApp
clblivros@gmail.com
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A Amélia Express
Comércio e Serviços 

LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 03950563000139 

comunica o extravio de 
máquina modelo ECF 

ZPM – 1FIT
LOGGER nº de

fabricação ZP040710776.

Vende-se eM 
boM esTado

Fone: 9 8965-9356

-Cômoda branca, 4 gavetas + 
1 de chave c/ sapateira R$ 300,00.

-Geladeira Consul c/ freezer
espaçosa R$ 600,00.

-Fogão 4 bocas, semi novo
R$ 350,00.

Mesa de madeira boa + 4 cadeiras 
almofadadas R$ 200,00.
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LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 03950563000139 

comunica o extravio de 
máquina modelo ECF 
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A atividade já teve início 
essa semana, mas ainda dá 
tempo de participar! O cur-
so de teatro para pessoas 
da terceira idade do Sesc 
Vila Mariana é gratuito e 
acontecerá todas as terças e 
quintas, das 14h  às 17h. 

Intitulado “Poesia para 
quebrar armários”, o curso é 
comandado por João Batista 

Júnior, do Núcleo Teatro da 
Mente, e vai até 14 de abril.

O objetivo é desenvolver 
dramaturgias acerca do tema 
das velhices, ampliando o 
repertório poético e o olhar 
sobre a velhice, sobretudo, 
as velhices que sofreram com 
a exclusão e a invisibilidade 
ao longo dos tempos.

O curso irá desenvolver a 
poética pessoal dos partici-
pantes, através de técnicas 
e estudos da memória com 
foco em processos de cria-
ção biográfi ca. O teatro será 

o eixo condutor das ações 
e lançará mão de outras lin-
guagens nesse processo de 
elaboração de suas poéticas 
pessoais. Para isso, jogos 
teatrais, improvisação tea-
tral, estudos de movimento 
e processo de dramaturgia 
autoral irão caracterizar os 
encontros que buscam tra-
zer o caráter de formação e 
fruição a medida que suas 
ações são abertas ao público 
participante. 

João Batista Junior é ator, 
dramaturgo e diretor de te-

atro formado pela UFRN. 
Membro fundador do Núcleo 
O teatro da Mente dirigiu os 
espetáculos A cidade dos rios 
invisiveis, o que sobrou do 
Rio e Daqui a pouco o peixe. 
Realiza uma pesquisa em 
teatro biográfi co a partir de 
entrevistas orais e memória 
ancestral a partir da psicolo-
gia analítica e constelações 
familiares. Atua e dirige o 
espetáculo Portar(ia) Silêncio 
criado a partir de depoimen-
tos de migrantes nordestinos 
que trabalham como portei-
ros na cidade de SP. 

Gratuitas, as inscrições 
podem ser feitas na Central 
de Atendimento do Sesc Vila 
Mariana. Os encontros (au-
las) acontecem na Sala de 
atividades 7.

O Sesc fica na Rua Pelo-
tas, 141. Telefone: 5080-3000
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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

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

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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CASA TÉRREA CIDADE VARGAS  
10 X 40M²  R$ 850 MMIL

3 dorm, sala coz, WC, qtal. 
4 vagas, precisa reforma

AP METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 430 mil

2 dorm, Sala coz, WC,
AE 1 vaga

CASA TÉRREA METRÔ
CONCEIÇÃO R$ 650 MIL

 3 dorm, sendo 1 ste, sala c/
varanda, coz, WCV, lavand. 

qtal, DE c/ WC, 2 vagas

CASA TÉRREA METRÔ
CONCEIÇÃO R$ 800 mil

3 dorm,sendo 1 STE c/hidro, 
sala c/jardim inverno, lavabo, 

coz c/dispença ,5 VAGAS

AP METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 550 MIL

2 dorm, mais 3 reversÍvel, 
sala, coz, WC, AS, 1 vaga

AP METRÔ CONCEIÇÃO
120 M² au R$ 600 mil
3 dorm, sala coz,

WC 2 vagas

VILA MARIANA

Fone: (11) 98578-1020

Sobrado com 155m²,
R$ 3.200,00

Rua  Joinville, 5 salas,
3 Wcs. Aceito

Corretor. Totalmente
Reformado

Vila Mariana, sobrado na 
R: Capitão Macedo, 519.

Falar com Paiva

Alugo sAlA
pArA consultório 

psiquiátrico /
psicológico

(11) 99991- 1368

LOCAÇÃO
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•SAÚDE

Japan House quer fortalecer cultura nikkey
Fortalecer a cultura nikkei 

por meio da identifi cação de 
valores praticados no Bra-
sil. Esta é uma das propos-
tas da Comissão do Projeto 
Kakehashi Japão-Brasil, que 
desenvolve o Projeto Geração 
que busca resgatar elementos 
da cultura japonesa presentes 
no cotidiano das famílias nipo-
-descendentes e simpatizan-
tes da cultura japonesa.

Nos últimos meses, a Co-
missão, que é presidida pelo 
diretor Ricardo Nishimura, 
tem realizado uma série de 
workshops com essa fi nalida-
de conduzida pelo Professor 
André Saito, membro do Conse-
lho da Sociedade Brasileira de 
Gestão do Conhecimento e co-
ordenador do Projeto Geração.

Desta feita, o workshop 
gratuito será realizado no 
próximo dia 8 de fevereiro, 
sábado, das 10h às 13h, no 
Japan House, com o título 
“Preservando a Essência da 
Cultura Japonesa no Brasil”. 
Vagas limitadas.

Este projeto é uma reali-
zação do Bunkyo – Sociedade 
Brasileira de Cultura Japonesa 
e de Assistência Social e conta 
com o apoio do Consulado 
Geral do Japão em São Paulo, 
da Japan House e da Socie-
dade Brasileira da Gestão do 
Conhecimento.

O diretor Ricardo Nishimu-
ra, presidente da Comissão 
do Projeto Kakehashi Japão-
-Brasil, relembra os fatos que 
estimularam os jovens a bus-
car uma organização destina-
da a resgatar elementos da 
cultura, bem como preservar 
os seus valores.

Conta Nishimura que, em 
2018, por iniciativa de um 

•CULTURA

A Secretaria de Estado 
da Saúde de SP está moni-
torando três casos suspeitos 
de coronavírus, sendo dois 
na capital e um no interior 
(Bauru). Nesta quinta-feira 
(6) foi descartado mais um 
caso no município de São 
Paulo, após diagnóstico nega-
tivo de coronavírus realizado 
pelo Instituto Adolfo Lutz.

Até o momento, não há 
caso confi rmado de corona-
vírus nem em São Paulo, nem 
no Brasil. Os dados oficiais 
estão sendo registrados pelos 
municípios em um sistema 
de notifi cação do Ministério 
da Saúde. Conforme defi nido 
pela pasta federal, os casos 
inseridos até o meio-dia pelos 
municípios são divulgados no 
boletim da mesma data. Já os 
inseridos posteriormente, são 
divulgados no balanço do dia 
seguinte.

Os pacientes considerados 
suspeitos estão em isolamen-
to domiciliar, e seus familiares 
estão orientados com relação 
às medidas necessárias para 
se prevenirem, como uso de 
máscaras, higienização das 
mãos e não compartilhamen-
to de objetos de uso pessoal, 
bem como sobre os cuidados 
requeridos para os pacientes, 
que incluem hidratação e a 
permanência em casa, sem 
circulação por outros locais e 
evitando contato com fami-
liares e amigos, por exemplo.

“Após os devidos diagnós-
ticos, descartamos os casos 
suspeitos e seguimos com o 
monitoramento, com orga-
nismos internacionais e na-
cionais de saúde. As equipes 
estão atentas para realizar 

respostas rápidas e efetivas 
quando necessário”, diz a 
diretora da Vigilância Epide-
miológica, Helena Sato.

É fundamental procurar 
o serviço de saúde mais pró-
ximo se a pessoa apresentar 
sintomas como febre, difi-
culdade para respirar, tosse 
ou coriza, associados aos 
seguintes aspectos epide-
miológicos: histórico de via-
gem em área com circulação 
do vírus (consulte os sites 
indicados no fi nal do texto), 
contato próximo caso sus-
peito ou confi rmado labora-
torialmente para coronavírus.

A investigação dos casos 
é realizada pelas secretarias 
municipais de saúde, com 
todo apoio técnico da pasta 
estadual. As amostras bio-
lógicas dos pacientes são 
colhidas pelo hospital onde 
foram atendidos e enviadas 
para análise no Instituto Adol-
fo Lutz.

Os exames consistem 
numa análise que detecte o 
genoma do vírus, por meio 
do chamado PCR (sigla em 
inglês que signifi ca “Reação 
em cadeia da polimerase”). 

São feitos a partir da a co-
leta de materiais respiratórios 
(aspiração de vias aéreas ou 
coleta de secreções da boca e 
nariz), que deve ser realizado 
pelo hospital que atendeu o 
caso suspeito e encaminhado 
ao laboratório de saúde pú-
blica do Estado de São Paulo. 

Os resultados são comuni-
cados pelo Lutz ao município 
de residência do paciente, 
responsável por notificar o 
descarte ou confi rmação do 
caso.

empresário do Japão, em par-
ceria com o jornal São Paulo 
Shimbun e o Bunkyo, foram 
selecionados 15 jovens, entre 
21 e 46 anos de idade, para 
participar de um intercâmbio 
cultural no Japão.

A programação incluiu 
uma viagem ao Havaí para 
participar da 59ª Convenção 
dos Nikkeis e Japoneses do 
Exterior (Kaigai Nikkeijin Tai-
kai), organizada pela Associa-
ção de Japoneses e Nikkeis 
no Exterior. O evento que 
tem como sede o Japão, se 
deslocou especialmente ao 
Havaí para comemorar os 150 
anos da Imigração Japonesa 
no país.

A comitiva brasileira, após 
um tour cultural – que in-
cluiu a visita ao Museu da 
Imigração no Havaí – viajou 
ao Japão, onde participou 
de palestras, museus e tour 
cultural.

Esta viagem, de duas se-
manas de duração, “foi tão 
marcante e importante para 
o grupo, que seus integran-
tes voltaram com a ideia de 

resgatar e construir os valo-
res nikkeis do Brasil”, afi rma 
Nishimura, que foi o coorde-
nador dos brasileiros. Após 
participarem do Kaigai Nikkei-
jin Taikai no Havaí, continua o 
presidente, “eles entenderam 
que um dos motivos que con-
tribuiu para que os nikkeis 
havaianos conseguissem man-
ter a cultura japonesa por 
gerações, foi o fato de eles 
terem cravados em pedras 
esses valores, como se elas 
fossem uma memória viva 
desses sentimentos”.

Explica que “hoje no Ha-
vaí, muitos já não têm a fi-
sionomia nipônica, mas são 
havaianos que carregam os 
valores nikkeis e os praticam 
no dia a dia, mantendo viva a 
cultura japonesa no país”.

Na busca de métodos para 
esse estudo, o grupo come-
çou a entender que, se no 
Brasil “conseguíssemos che-
gar aos valores nikkeis, que 
pode ser entendido como a 
soma da cultura japonesa com 
a cultura brasileira, esse resul-
tado poderia ser trabalhado 

para fortalecer ou despertar 
o orgulho de ser nikkei”.

De acordo com Nishimura, 
poderia ainda “resgatar as 
gerações que estão se desco-
nectando da cultura japonesa 
e por meio desse despertar o 
orgulho de ser nikkei, passar 
a enxergar a cultura japonesa 
com outros olhos; e sabendo 
que os valores são compor-
tamentos de um indivíduo na 
sociedade, os valores nikkeis 
podem influenciar de forma 
positiva o comportamento da 
sociedade brasileira”. E dessa 
forma, ressalta, “os valores 
nikkeis seriam passados de 
geração a geração pois, em se 
tratando de comportamento, 
automaticamente passamos 
para nossos filhos e assim 
sucessivamente”.

Serviço
Quando: 8 de fevereiro 

(sábado) das 10h às 13h
Onde: Japan House (Av. 

Paulista, 52)
Mais informações: Tel. (11) 

3208-1755.
Inscrições: http://bit.ly/

geracao-jh

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

Capital paulista ainda tem dois 
casos suspeitos de coronavírus

Foto: Japan House/Divulgação


