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Quer ver o “antes e depois” do 
prédio que abriga a Cinemateca 
e um dia já foi Matadouro?

Cafeteria com sotaque 
argentino tem famosos 
alfajores e empanadas
Página 4

Vila Mariana terá Galo da Madrugada
Alceu Valença nova-

mente arrastou uma mul-
tidão para conferir sua 
apresentação à frente do 
Bloco Bicho Maluco Bele-
za, no Ibirapuera. Nesse 
que promete ser o maior 
Carnaval da História, a 
folia continua e tem na 
programação uma atra-
ção inédita: o tradicio-
nal bloco pernambucano 
Galo da Madrugada es-
tará também na Avenida 
Pedro Álvares Cabral em 
plena terça de Carnaval, 
a partir das 9h da manhã, 
com seus conhecidos 
bonecos gigantes - um 
deles, por sinal, homena-
geando Alceu Valença. 
Outra atração do bloco 
será a cantora Fafá de 
Belém, comemorando 35 
anos de carreira. P����� 4

Museu Água deve começar a ser construído ainda em 2020
Integrado ao comple-

xo formado pelo Insti-
tuto Biológico e Museu 
de Arte Contemporânea 
da USP, o futuro Museu 
Água de São Paulo deve 
ter sua pedra fundamen-
tal lançada ainda em 
setembro. Essa sema-
na, foram premiados os 
projetos arquitetônicos 
de um concurso criado 
justamente para trazer 
ideias ao novo espaço, 
que deve primar pela 
criatividade, interativi-
dade e sustentabilidade. 
A proposta vencedora 
valoriza elementos natu-
rais no entorno. P����� 3
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M E I O A M B I E N T E
Resíduos eletrônicos têm descarte correto

A Coleta Seletiva passa por-
ta a porta na capital em cerca 
de metade das vias, com ca-
minhões específicos. E até o 
� nal do ano, todas as vias da 
cidade já serão atendidas, ou 
pela coleta porta a porta ou 
por caminhões que recolham 
os recicláveis em contêineres 
disponíveis nas redondezas de 
cada munícipe.

Nas Zonas Sul e Leste da 
capital, o serviço é prestado 
pela concessionária Ecourbis 
Ambiental. Para saber quando 
o caminhão passa em sua rua, 
basta acessar: www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html. 

Todo esse material vai para  
cooperativas de catadores e 
para a Central Mecanizada de 
Triagem Carolina Maria de Je-
sus, em Santo Amaro, implan-
tada em 2014.  Com capacidade 
de processar até 250 toneladas 
por dia, a Central Mecanizada 
de Triagem Carolina Maria de 
Jesus, gerenciada pela Ecour-
bis com apoio da cooperativa 
Coopercaps, separa apenas a 
metade desse total, em média.

De acordo com a Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana 

(Amlurb), a estimativa é de 
que 40% de todo o volume de 
diferentes tipos de resíduos ge-
rados pela população poderiam 
ser reciclados, mas, na prática, 
apenas 7% - das 20 mil toneladas 
diárias – são reaproveitadas. 

“A coleta seletiva ensina às 
pessoas o valor do que está 
sendo descartado. Milhares de 
famílias de catadores coope-
rados tiram da reciclagem seu 
sustento”, diz Cristina Helena, 
Gerente de Planejamento da 
Amlurb. Ela também destaca 
a importância ambiental, já 
que a reciclagem evita novas 
extrações de matéria prima e 
aumenta a vida útil dos aterros 
sanitários, já que uma quan-
tidade menor de resíduos é 
enviada diariamente.

“A partir do momento que 
separamos materiais em casa, 
percebemos o valor que cada 
um deles tem”, aponta. 

Eletrônicos
A separação de recicláveis 

em casa passa a ensinar as fa-
mílias, paralelamente, quantos 
outros materiais descartamos 
ao longo do ano: roupas, ob-

jetos domésticos, alimentos 
desperdiçados, sobras de ma-
terial de construção (entulho), 
remédios vencidos 

Outra grande preocupa-
ção na atualidade é com o 
chamado “lixo eletrônico”, ou 
seja, celulares, pilhas, baterias, 
televisores, computadores e 
notebooks além de todos os 
suprimentos de informática. 
Há ainda os eletrodomésticos, 
alguns deles de grande porte, 
como lavadoras de roupa, fo-
gões, geladeiras.... O que pode 
ser feito com todos esses itens 
depois que se tornam obsole-
tos ou quebram?

Itens com possibilidade 
de recuperação devem ser 
mantidos ou doados. Mas, 
quando o conserto não é mais 
possível, o correto é providen-
ciar o encaminhamento para 
cooperativas que garantem a 
reciclagem dos componentes. 

“A Coopermiti tem parceria 
com a Prefeitura e disponi-
biliza containêres para coleta 
de resíduos eletro eletrônicos 
em vários órgãos municipais, 
como algumas subprefeituras e 
unidades do Descomplica”, diz 

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.

Cristina. “Mas a cooperativa 
também atende diretamente a 
pedidos individuais”, completa. 

Na verdade, é possível ain-
da estimular ações coletivas 
com apoio da cooperativa. “A 
própria comunidade pode se 
organizar e criar pontos de 
coleta de material eletrônico 
descartado em escritórios, 
instituições, escolas, estabe-
lecimentos comerciais, con-
domínios, enfim, há muitas 
iniciativas interessantes pos-
síveis”, sugere. 

Sem � ns lucrativos, a Co-
opermiti já tem 10 anos de 
atuação e conta até com um 
“museu”, em sua sede na zona 
norte da cidade, com  mate-
riais antigos, como compu-
tadores, telefones, celulares, 
máquinas de escrever, etc. e 
uma O� cina de Arte, em que 
obras são compostas por resí-
duos eletroeletrônicos.

Todo material recebido ou 
coletado após triagem é desti-
nado, reciclado ou reutilizado, 
gerando renda aos cooperados 
e proporcionando doações.

Na zona sul da cidade, as 
subprefeituras de Vila Ma-
riana, M´Boi Mirim, Santo 
Amaro, Cidade Ademar, Ipi-
ranga e a unidade Campo 
Limpo do DescomplicaSP já 
contam com containeres onde 
podem ser depositados itens 
como celulares, carregadores, 
câmeras fotográ� cas, secado-
res de cabelo, notebooks, entre 
outros eletrônicos que serão 
encaminhados para a desti-
nação ecológica. O serviço é 
gratuito e o descarte pode ser 
feito de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados, das 8h às 17h

Para ver a lista de endereços 
completa, acesse: https://www.
coopermiti.com.br/agenda-
mento.html. Para solicitar a 

implantação de uma caixa co-
letiva de resíduos eletrônicos, 
entre em contato pelo telefone 
3666-0849 ou email: contato@
coopermiti.com.br.

Logística Reversa
É importante destacar que 

os resíduos eletrônicos não 
devem ser colocados junto ao 
lixo doméstico diário. 

Além de levar às caixas 
existentes nas subprefeituras, 
também é possível recorrer 
aos próprios fabricantes para 
a coleta dos itens quebrados 
ou obsoletos.

Essa semana, um novo de-
creto foi assinado em nível 
federal, que estabelece regras 
para o descarte dos produtos 
eletroeletrônicos

De acordo com a Agência 
Brasil de Comunicação, o 
texto regulamenta o meca-
nismo previsto na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
sancionada já há 10 anos, em 
2010, para que os fabricantes 
e importadores desses itens se 
responsabilizem pelo descarte 
de forma a reduzir os impactos 
no meio ambiente.

As empresas podem se as-
sociar para a criação de enti-
dades gestoras que vão fazer o 
trabalho de divulgação e ope-
ração do sistema de logística 
reversa. Pelo decreto, cada 
companhia vai participar do 
� nanciamento na mesma pro-
porção do tamanho dela no 
mercado. Há a possibilidade 
ainda de as empresas criarem 
seus mecanismos de coleta de 
produtos de forma individual.

Fabricantes e importado-
res terão ainda que dispo-
nibilizar uma rede para que 
os consumidores levem os 
eletroeletrônicos fora de uso. 
Essa destinação � nal deve ga-

COMPONENTES ELETRÔNICOS DEVEM SER 
DESCARTADOS SEPARADAMENTE E NÃO 
COM OS RESÍDUOS DOMÉSTICOS COMUNS

Carnaval mobiliza mais de cinco mil profissionais da limpeza na cidade
Se no aniversário de São 

Paulo foram recolhidas 18 
toneladas de resíduos deixa-
das nas ruas após os shows e 
eventos em homenagem à ci-
dade, dá para imaginar como 
� cam as áreas por onde pas-
sam os blocos de Carnaval?

A Vila Mariana, na zona 
sul da capital, é uma das áreas 
que mais concentra progra-
mação, com quase 50 blocos 
carnavalescos, e que portanto 
também poderia enfrentar os 
resultados da folia. Especial-
mente em tempos de chuvas 
fortes, em que a sujeira pode 
ser rapidamente levada para 
os bueiros e galerias, o obje-
tivo da Prefeitura foi agilizar 
esse processo de limpeza, 
reduzindo também outros 
transtornos para a população.

A Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana (Amlurb) 
desenvolveu um plano com-

pleto para garantir a lim-
peza para o Carnaval 2020. 

Em toda a cidade, quase 5 
mil funcionários estão atuan-
do, entre coletores, varredo-
res, motoristas e ajudantes de 
serviços. 

Pelo segundo ano conse-
cutivo, a autarquia enviará 
100% dos resíduos coletados 
durante a varrição para as 
duas Centrais Mecanizadas 
de Triagem da Prefeitura, 
a � m de reciclar o máximo 
possível. Uma delas é a Cen-
tral Mecaniza de Triagem 
- CMT Carolina Maria de Je-
sus, que � ca em Santo Ama-
ro, na zona sul da capital e é 
operada pela concessionária 
Ecourbis Ambiental.

A EcoUrbis implanta con-
têineres nos pontos de con-
centração e dispersão dos 
blocos de carnaval que des� -
lam nas zonas sul e leste, para 

que os foliões descartem os 
seus materiais recicláveis (la-
tinhas, garrfas de água, etc.) 
que depois são recolhidos e 
levados para a CMT.

Uma frota de 626 veículos, 
entre caminhões compacta-
dores, veículos de lavagem 
e varredeiras mecanizadas 
também estão pelas ruas nos 
três � nais de semana da folia. 
Para o descarte correto du-
rante os eventos, os foliões 
contarão com um total de 
5.858 equipamentos, entre 
Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs), cestos aramados, pa-
peleiras e contêineres (vidro, 
papel, metal e plástico).

“A operação de limpeza do 
Carnaval de Rua e Sambó-
dromo é sempre uma grande 
festa. Nós preparamos tudo 
pensando no bem estar dos 
foliões que querem curtir 
toda a programação, assim 

como os trabalhadores que 
precisam das vias liberadas no 
dia seguinte. É grati� cante ver 
a limpeza pós bloco, parece 
mágica, mas se trata de uma 
mega operação da organiza-
ção do Carnaval”, comenta 
Edson Tomaz de Lima Filho 
- Presidente da Amlurb.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, a cidade 
deve atrair cerca de 15 mi-
lhões de pessoas, entre 678 
blocos e 717 des� les. Houve 
investimento extra nos ser-
viços de instalação de cestos 
aramados, PEV’s, lavagem 
das vias, varrição, coleta e 
destinação dos resíduos de 
vias públicas e sambódromo.

Na última edição do carna-
val, a Amlurb recolheu cerca 
de 916 toneladas de resíduos, 
entre os dias 23 de fevereiro e 
10 março de 2019, somando 
os des� les de rua e Sambó-

dromo do Anhembi. Foram 
reciclados aproximadamente 
50% do total recolhido, ou 
seja, 458 toneladas. A expec-
tativa para esse ano é de um 
aumento de 5% no volume.

Campanha Educativa
A � m de incentivar o des-

carte correto dos materiais 
recicláveis durante os blocos 
de rua e ajudar a produzir um 
carnaval mais consciente, fo-
ram instalados 247 Pontos de 

Entrega Voluntária (PEV’s) na 
cidade com frases educativas 
inspiradas em famosas mar-
chinhas de carnaval: “Eí, você 
aí, joga o seu reciclável aqui!”, 
“Ó abre alas, que minha latinha 
vou reciclar!” e “Alô Folião! 
Embalagem no chão, não!” 

Durante o primeiro � m 
de semana de Pré Carnaval, 
foram coletadas 205,1 tonela-
das de resíduos, em torno de 
27 subprefeituras. 

LIMPEZA

rantir que os componentes dos 
aparelhos não contaminem o 
meio ambiente. Está prevista 
a possibilidade de reciclagem 
desses materiais, uma vez que 
muitas das matérias-primas 
têm alto valor e podem ser 
reaproveitadas.

O decreto estipula que a 
constituição das entidades que 
vão fazer a gestão da logística 
reversa seja feita ainda este 
ano, até o dia 31 de dezembro. 
Assim, a partir de 2021, devem 
começar a ser instalados os 
pontos de coleta e a divulgação 
do sistema aos consumidores.

O sistema deve ser im-
plantado, até 2025, nos 400 
maiores municípios do país. 
O cronograma é gradativo. Em 
2021, primeiro ano de funcio-
namento, deve ser atendidas 
24 cidades e absorvido 1% do 
lixo eletrônico. 

São Paulo é o estado que 
deverá ter maior participação, 
com oito dessas localidades, 
no primeiro ano, e 95 ao � m 
do calendário de consolidação. 
A estimativa é que, em cinco 
anos, 17% dos aparelhos sejam 
recolhidos.

As cidades deverão ter, no 
mínimo, um ponto para cada 
25 mil habitantes. A previsão é 
que em 2025 existam cerca de 
5 mil pontos de coleta no país 
e esses locais deverão receber 
de forma gratuita os aparelhos 
para serem descartados. 

“Na cidade de São Paulo 
São Paulo, temos conversado 
com os diversos setores - re-
médios, pneus, eletrônicos, 
materiais de construção  - e 
criado grupos em uma força 
tarefa para garantir a destina-
ção correta dos mais diferentes 
tipos de resíduos”, garante 
Cristina Helena, Gerente de 
Planejamento da Amlurb. 

CONTAINÊRES RECOLHEM RECICLÁVEIS
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Se tudo correr como es-
perado, em setembro será 
implantada a “pedra funda-
mental” que marca o início da 
concretização de um projeto 
que trará um novo espaço 
cultural para a Vila Mariana: 
o Museu Água de São Paulo.

Essa semana, em reunião 
no Museu de Arte Moderna 
(Mam, no Ibirapuera), foi 
promovida a solenidade que 
premiou os cinco melhores 
projetos desenvolvidos por 
escritórios de arquitetura 
com ideias para o Museu, 
que reunirá história do abas-
tecimento e saneamento em 
São Paulo, além de ações de 
conscientização ambiental 
para preservação e valoriza-
ção da água. 

A intenção é que o novo 
Museu tenha essencialmente 

um foco interatividade, com 
experiências para o conheci-
mento das diversas formas da 
água e seus usos. O resgate 
da hidrografia paulista e da 
história do saneamento no 
Estado também devem fazer 
parte do acervo, bem como a 
urgência de preservação, num 
cenário mundial de escassez e 
agressões a mananciais.

O Museu é uma iniciativa 
da Associação de Engenheiros 
da Sabesp (AESabesp) e será 
instalado num imóvel ainda 
utilizado pela Companhia de 
Saneamento e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo, a 
Sabesp. 

Localizado ao lado do Mac 
Ibirapuera (antigo Detran), o 
imóvel já abrigou a antiga Re-
partição de Águas e Esgotos 
de São Paulo, departamento 

que antecedeu à Sabesp, cria-
da na década de 1970.

Com tijolinhos à vista e 
inscrições que indicam a cons-
trução em 1929, a charmosa 
edifi cação histórica foi tomba-
da como patrimônio histórico 
em 2014, dentro do complexo 
que compreende o Instituto 
Biológico, Pavilhão 9 de Julho 
(prédio sede do MAC e antigo 
Detran). O futuro, aliás, de-
verá destacar e valorizar essa 
proximidade entre os espaços 
culturais da Vila Mariana e fo-
mentar ações conjuntas entre 
os espaços.

“Vai ser um museu que 
traz um acervo histórico, mas 
também que trata muito do 
futuro do planeta, já que a 
água é essencial à vida”, co-
mentou Viviana Borges, pre-
sidente da AESabesp. 

Museu Água deve começar a ser construído ainda em 2020
•CULTURA

Em outubro do ano pas-
sado, a AESabesp lançou o 
concurso para selecionar me-
lhores ideias para o futuro 
museu.

Vários escritórios de ar-
quitetura apresentaram pro-
postas e os cinco melhores 
foram conhecidos em ceri-
mônia realizada na sede do 
Mam. “Agora os projetos 
pertencem à AESabesp, mas 
vamos estudar a viabilidade 
fi nanceira e técnica de todos 
eles, desenvolver o projeto 
executivo”, explicou a presi-
dente da AESabesp.

Por isso, as imagens do 
projeto vencedor ainda não 
estão sendo divulgadas, mas 
os presentes ao evento de 
premiação puderam perce-

ber que a proposta mantém 
a estrutura histórica mas cria 
uma moderna construção am-
pla e moderna lateral. A área 
externa tem recantos verdes 
em destaque, bem como es-
pelhos d´água, valorizando a 
temática ambiental. A fl uidez 
entre os espaços também é 
perceptível. O valor total da 
premiação foi de R$ 80 mil 
reais, sendo que metade des-
se valor foi para o vencedor, 
a Cia Arquitetos.

Viviana ainda destacou 
que o futuro museu repre-
sentará “o resgate da história 
com metodologia, a expe-
riência de ontem para que as 
novas gerações se apropriem 
delas e proponham novas, 
melhores e mais ágeis solu-

ções para o futuro”. A enge-
nheira realçou que, de acordo 
com a Organização da Nações 
Unidas – ONU, 2,1 bilhões de 
pessoas no mundo não têm 
acesso à água potável. E que 
quando os diversos países se 
reúnem na ONU para discutir 
sobre sustentabilidade, eles 
ressaltam a importância da 
água e do saneamento. 

O prefeito Bruno Covas foi 
representado pelo secretário 
de Infraestrutura Urbana Vi-
tor Aly que, durante o evento, 
ressaltou a importância do 
empreendimento cultural 
para a cidade e destacou a 
parceria com a prefeitura. 
Para ele, a questão do concur-
so é interessante porque abre 
aos técnicos e profi ssionais a 

liberdade de sua criação. “Sou 
um defensor do projeto exe-
cutivo. Entendo que a beleza 
da engenharia está no proje-
to, na obra, que nada mais é 
do que a consequência de um 
sonho do profi ssional organi-
zado no papel e materializado 
fi sicamente”, avaliou. “Para-
béns a todos pela coragem 
e por chegarem até o fi nal”.

A presidente da AESabesp 
ainda valorizou a localização 
do museu em um espaço di-
retamente ligado aos rios 
subterrâneos paulistanos e 
à história do saneamento 
básico em São Paulo. “Vamos 
precisar muito do apoio da 
comunidade de Vila Mariana 
para que esse projeto se con-
cretize”, fi nalizou.

Unifesp tem programa para melhorar 
vida de pessoas com doenças crônicas

FAÇA UMA VISITA | 11 4972-7350

O caminho entre sonhar e se tornar referência.

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 caminho entre 

Período
integral

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO

O Departamento de Me-
dicina Preventiva da Escola 
Paulista de Medicina (EPM/
Unifesp) recruta voluntários 
para pesquisa sobre qualida-
de de vida de pessoas com 
doenças crônicas. Os parti-
cipantes serão submetidos 
a intervenções de promoção 
à saúde com propósito de 
melhoria na alimentação e 
de bem-estar físico e mental.

O candidato, portador de 
doença crônica, deve ter en-
tre 18 e 70 anos e ser acom-
panhado pelo SUS. As doen-
ças abordadas pela pesquisa 
serão Hipertensão, Diabetes 
Tipo 2, Asma, Insuficiência 
Cardíaca Congestiva, Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crô-
nica (DPOC), Doença Renal 
Crônica, Doenças Ósseas 
e Articulares, Depressão e 
Ansiedade.

Os encontros para inter-
venções ocorrerão sema-
nalmente, às segundas ou 
quartas-feiras, durante 10 se-
manas, com duração de duas 
horas, nos períodos matutino 
ou vespertino.

Interessados devem en-
trar em contato com a pes-
quisadora Luciana Gonçalves 
de Orange através do telefo-
ne (81) 98736-4378 (WhatsA-
pp®) ou e-mail luciana_oran-
ge@hotmail.com.

Agenda
Segundas-feiras (tarde 

14h - 16h)
Março: 02, 09, 16, 23, 30
Abril: 06,13 e 27
Maio: 04 e 11
Quartas-feiras (manhã 

10h - 12h)
Março: 04,11,18 e 25
Abril: 01, 08, 15, 22, 29
Maio: 06

Projeto deve privilegiar natureza e conexões na Vila Mariana
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Antigo imóvel da Sabesp será parte do Museu, ao lado de novas construções modernas

Projeto vencedor de concurso lançado pela AESabesp 
é assinado pela Cia Arquitetos e destaca áreas verdes e 

espelhos d´água no entorno da edifi cação principal

•EDUCAÇÃO
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•CARNAVAL

Vila Mariana terá Galo da Madrugada
A folia em São Paulo já co-

meçou com o pré Carnaval no 
fi m de semana passado - e com 
estrelas de peso: Alceu Valença, 
Elba Ramalho, Sidney Magal, 
Luiza Sonza, Monobloco foram 
alguns destaques - e todos es-
tiveram em blocos que lotaram 
pontos da zona sul como a 
Avenida Helio Pelegrino, a Luis 
Carlos Berrini e o mais movi-
mentado deles - a Avenida Pe-
dro Álvares Cabral, em frente 
ao Parque do Ibirapuera. 

E será novamente nesse car-
tão postal paulistano que outra 
atração famosa surge, em ple-
na terça-feira de Carnaval. Ali, 
o Galo da Madrugada famoso 
bloco pernambucano, que fará 
sua estreia em São Paulo. O 
desfi le acontece no dia 25 de 
fevereiro, terça-feira de carna-
val, a partir das 9h da manhã.

A festa terá dois trios elétri-
cos, o primeiro comandado por 
Gustavo Travassos, vocalista 
ofi cial do Galo da Madrugada 
e que terá a participação de 

Fafá de Belém. Já o segundo 
contará com André Rio, cantor 
que participa do bloco há mais 
de 25 de anos ininterruptos.

As conhecidas esculturas do 
Galo também estarão na aveni-
da, adaptadas para o desfi le de 
São Paulo. Serão 4 galos, sendo 
o maior com 4,5m de altura, 
além de outros três, medindo 
3,5m, que sinalizam pontos de 
encontro ao longo do trajeto. 

As esculturas foram criadas 
e customizadas por diversos 
artistas pernambucanos.

Dez cabeças de Galo criados 
por Seu Amaro, também artista 
de Pernambuco, e os famosos 
bonecos gigantes cenográfi cos 
sempre presentes nos cortejos 
do Bloco, farão parte do desfi le 
paulistano. Os bonecos criados 
por Silvio Botelho medem cerca 
de 3m de altura e representam 

Fotos: Dvulgação

Alfajores e empanadas são destaques 
em cafeteria com sotaque argentino

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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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

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    99223-6029Tel. 4563-2955    

Às quartas: 
a melhor 
feijoada

PEÇA JÁ POR 
TELEFONE OU 
WHATSAPP -
EXPERIMENTE!

•GASTRONOMIA

Calor, carnaval, bloqui-
nhos, desfiles... Mas tem 
muita gente buscando se 
refugiar da folia com comida 
conforto, um lanche para 
repor energias ou até cafés 
e doces. Uma boa pedida 
pode ser conferir a recém 
aberta unidade da Havanna 
no shopping Metrô Santa 
Cruz. Aberta ao público em 
novembro passado, a loja 
é no estilo cafeteria, com 
mesinhas para os clientes e 
ambiente charmoso.

A marca já é bastante 
conhecida pelos fãs de al-
fajores, aquele doce argen-

tino que se assemelha a um 
pão de mel mas com textura 
diferente e um recheio de 
doce de leite. Existe desde 
1947,  mantém a tradição de 
produzir os alfajores com 
receita tradicional e de forma 
artesanal. 

O interessante é que na 
Argentina, país de origem da 
marca, a maior procura pela 
compra de alfajores é por 
brasileiros!

Aqui, na cafeteria, além 
dos famosos alfajores e gulo-
seimas similares, o cardápio 
tem também sanduíches ex-
clusivos, tipo tostex ou feitos 

na chapa e recheados. As 
famosas empanadas - aque-
les pastéis assados também 
bastante comuns na Argen-
tina e no Uruguai - também 
estão lá.

Tortas, bolos e cafés es-
peciais acompanham! O ca-
puccino especial, que leva o 
nome da casa, mescla Espres-
so com leite, Dulce de Leche 
e canela. 

Quem acha que verão não 
combina com café pode pro-
var o Capuccino Italiano ou o 
Expresso Dopio Chocholate, 
que também têm versões 
geladas. 

Os alfajores
Produzidos com uma mas-

sa de farinha, açúcar, ovos 
e essências de limão e de 
amêndoas, recheado de doce 
de leite com cobertura de 
chocolate ao leite ou branco.

Estão disponíveis em qua-
tro sabores diferentes, total-
mente artesanais: chocolate, 
merengue (branco), cacau e 
nozes.

A Havanna Shopping Me-
trô Santa Cruz fi ca próxima 
aos cinemas, junto à praça de 
alimentação. O Shopping fi ca 
na  Rua Domingos de Morais, 
2564 - Vila Mariana.

vv

TOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
SEBO DO JOÃO BAURU

Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

figuras emblemáticas como 
Luiz Gonzaga, Alceu Valença e 
o próprio Galo.

 O público poderá conferir 
as tradicionais performances 
de 30 passistas de Frevo; o gru-
po de Maracatu Baque Virado 
Estrela Dalva e o de Maracatu 
Baque Solto Leão Formoso, 
com seus Caboclos de Lança, 
um dos símbolos da cultura de 
Pernambuco e do Maracatu 
Rural. Durante a concentração 
e aquecimento dos trios elétri-
cos, a famosa Orquestra de Fre-
vo se apresenta no chão com 
repertório de frevo acústico.

No primeiro trio, Gustavo 
Travassos, cantor oficial do 
Galo da Madrugada, receberá 
como convidada a cantora Fafá 
de Belém, que completa 45 
anos de carreira em 2020. Fafá 
abrirá sua participação cantan-
do o Hino de Pernambuco à 
capela, na sequência, a banda 
passará por diversos sucessos 
da carreira da cantora, entre 
eles, o clássico Vermelho. 

Barroca será a primeira no sambódromo
Começam nessa sexta, 21, 

os desfi les das escolas de sam-
ba no sambódromo. E o grupo 
Especial entra na pista já com a 
mais famosa escola de samba 
da região do Jabaquara e Vila 

Mariana, a tradicional Barroca 
Zona Sul, que existe desde 
1974.

A escola estava afastada do 
Grupo Especial, mas retoma 
em 2020 por ter ficado em 
segundo lugar no Grupo de 
Acesso em 2019. 

Organizados e administra-
dos pela Liga SP, os desfiles 
têm sua ordem definida em 
sorteio, realizado por sorteio.

Temática negra
Em 2019, com o enredo 

“Okê Arô”, a escola superou 
tradicionais e fortes nomes 
como Camisa Verde e Bran-
co e Nenê de Vila Matilde, 
rebaixadas no ano passado. 
E ainda assim teve um ótimo 
desempenho e ficou apenas 

dois décimos atrás da campeã 
Pérola Negra.

O enredo foi esenvolvido 
pelos carnavalescos Carlos Pe-
reira, Fernando Dias e Rogério 
Monteiro e fazia uma reverên-
cia a Oxóssi, o termo signifi ca 
“Salve o grande caçador”, e é 
saudação ao Orixá.

O desafio, em 2020, será 
manter a escola na elite do 
Carnaval Paulistano. Para isso, 
a agremiação vai recorrer no-
vamente à temática afro, com 
“Benguela… A Barroca Clama 
a Ti, Tereza!”, que contará a 
história da escrava Tereza de 
Benguela e sua defesa das 
mulheres e dos negros.

Ordem dos desfi les
Confi ra a programação do-

desfi le do Grupo Especial:
– Sexta-feira 21/02: 23h15 – 

BARROCA ZONA SUL; 00h25 
– TOM MAIOR; 01h35 – DRA-
GÕES DA REAL; 02h45 – MAN-
CHA VERDE; 03h55 – ACADÊ-
MICOS DO TATUAPÉ; 05h05 
– IMPÉRIO DE CASA VERDE; 
06h15 – X-9 PAULISTANA;

– Sábado 22/02; 22h30 – PÉ-
ROLA NEGRA; 23h20 – COLO-
RADO DO BRÁS; 0h30 – GAVI-
ÕES DA FIEL; 1h40 – MOCIDA-
DE ALEGRE; 2h50 – ÁGUIA DE 
OURO; 4h00 – VILA MARIA; 
5h10 – ROSAS DE OURO

Camisa Verde e Vai Vai 
desfilam na madrugada de 
domingo (por volta de 3h 
da segunda, 24), pelo Grupo 
Especial.
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•HISTÓRIA

Sobrevivente de Hiroshima conta 
sua história no João Caetano

•URBANISMO

Takashi Morita, 95 anos, é 
sobrevivente da bomba atô-
mica, que explodiu em 6 de 
agosto de 1945 em Hiroshima, 
no Japão.  Teve contato com a 
terrível “chuva negra” que se 
seguiu à explosão. Era espera-
do que as pessoas que tives-
sem contato com essa chuva 
radioativa tivesse expectativa 
de vida de apenas dois anos. 

Mas, contrariando as pre-

visões, casou, migrou para 
o Brasil doente, com sua es-
posa também sobrevivente 
e seus dois filhos pequenos 
sem conhecer o idioma e sem 
dinheiro.

Aqui empreendeu e pros-
perou se tornando um gran-
de empresário no ramo da 
alimentação: tem uma famo-
sa mercearia e restaurante 
orientais na Avenida Jabaqua-

ra, região da Saúde. 
Hoje luta pela Paz no Brasil 

e ao redor do mundo. Ao lado 
de outros dois sobreviventes, 
conta sua história em pales-
tras e espetáculo pelo projeto 
Sobreviventes Pela Paz.

Dia 27/02 (quinta-feira às 
20h) em São Paulo você terá 
a chance de conhecer essa 
história nessa palestra grátis 
que Takashi dará no Teatro 
João Caetano, na Vila Maria-
na, com iniciativa do Rotary 
Club de São Paulo - Paraíso. 
As reservas para o evento na 
plataforma Sympla.

O Teatro João Caetano 
fi ca na Rua Borges Lagoa, 650 
– Vila Clementino – próximo à 
estação Santa Cruz do metrô. 
Fone: 5573-3774.

Loja
Morita tem loja na Saúde 

desde 1969 é um dos sobre-
viventes da bomba atômica 
jogada na cidade japonesa 
de Hiroshima, no Japão, na 
Segunda Guerra Mundial, há 
exatos 74 anos, em 6 de agos-
to de 1945.

Em 2015, ele foi agraciado 
Título de Cidadão Paulistano, 
entregue pela Câmara Muni-
cipal, em sessão solene. Em 
fevereiro de 2019, recebeu 
também homenagem da As-
sembleia Legislativa, ao lado 
de dois outros sobreviventes 
do ataque: Takashi Morita, Ku-
nihiko Bonkohara e Junko Wa-
tanabe receberam o Colar de 
Honra ao Mérito Legislativo.

O sobrevivente também 
dá nome a uma Escola Técnica 
– ETEC Takashi Morita – locali-
zada em Santo Amaro.

Foto: Bianca Brito

Programa Coopera Jabaquara
estará na Vila do Encontro 
com apoio davan da Sabesp

Mora na Vila do Encontro 
ou redondezas? Tem dívidas 
com a Sabesp? Tem alguma 
reivindicação para a Prefei-
tura? Aproveite o mutirão 
do Programa Coopera que 
será realizado no bairro no 
dia 29 de fevereiro, sábado 
próximo. 

Entre 9h e 12h, a rua João 
Turriano receberá serviços de 
manutenção pública como 
pintura de guias, limpeza, re-
vitalização de espaços, além 
de várias ações de cidadania 
que ocorrem paralelamente.

As famílias que forem até 
o local encontrarão bicicletas 
para a garotada curtir gratui-
tamente e poderá fazer ca-
dastro para futura castração 
gratuita de cães e gatos

E mais, dessa vez, o Pro-
grama Coopera será reali-
zado em conjunto com a 
SABESP, que irá trazer uma 
van que presta diversos aten-
dimentos. Os serviços ofer-
tados pela van são: Segunda 
via de conta - parcelamento 
de débitos - atualização ca-
dastral - pedido de ligação de 
água e esgoto - solicitação de 
serviços em geral.

O Programa Coopera, tem 
como objetivo principal bus-
car melhorias nos bairros por 
meio de uma força tarefa que 
vai até os cidadãos prestan-
do serviços de acordo com 
as demandas, os números 
mostram que as ações pre-
ventivas em cada setor do 
Jabaquara.

No total, são doze setores 
atendidos de forma reve-
zada. Os resultados foram 
considerados tão positivos 
que o programa já foi até 
premiado. Em 2018 a Subpre-
feitura Jabaquara fi cou entre 
os 10 melhores projetos no 
prêmio PREMIA SAMPA, que 
busca reconhecer as melho-
res práticas de gestão pública 
no Município, passando por 
mais de 137 projetos realiza-
dos pelas Subprefeituras de 
São Paulo.

Mas, é importante des-
tacar: são priorizados os pe-
didos feitos por moradores 
por meio da central de aten-
dimento 156 e na praça de 
atendimento da Subprefeitu-
ra Jabaquara...

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
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Prefeitura promove cursos gratuitos em jardinagem, 
gestão de parques e permacultura no extremo da Zona Sul

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Fundação Pau-
listana, entidade vinculada 
à Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho, 
iniciou nesta quinta-feira (20), 
a capacitação profi ssional de 
65 pessoas nas áreas de jar-
dinagem; gestão de parques 
e áreas verdes e permacul-
tura. Realizado inicialmente 
em Parelheiros, na escola de 
agroecologia localizada no 
Parque Nascentes do Ribeirão 

Colônia, o programa Ecoa 
Sampa promove a geração 
de renda por meio de cursos 
profissionalizantes de curta 
duração no setor de susten-
tabilidade e preservação do 
meio ambiente.

“A estratégia de trabalho 
da secretaria é baseada nas 
potencialidades de cada re-
gião do município, de modo 
que o trabalhador tenha mais 
facilidade em gerar renda no 
território em que ele reside. 

Por isso, iniciamos o Ecoa 
Sampa em Parelheiros, que 
detém quase 30% do território 
municipal, em sua maioria for-
mado por áreas verdes, sendo 
um distrito repleto de opor-
tunidades em agroecologia; 
permacultura e jardinagem, 
entre outras modalidades que 
preservam o meio ambiente”, 
comenta a secretária de De-
senvolvimento Econômico e 
Trabalho, Aline Cardoso.

A Associação ProBrasil foi 

a entidade vencedora do edi-
tal de fomento à qualifi cação 
promovido pela Fundação 
Paulistana no segundo se-
mestre de 2019, que pretende 
capacitar mais de 120 pessoas 
ainda no primeiro trimestre 
de 2020.

Os cursos, que possuem 
carga horária que varia entre 
27 e 72 horas, apresentam 
conceitos amplos de cada 
temática. A turma de jardi-
nagem, por exemplo, terá 

noções de trabalho desde 
a prestação de serviços em 
residências até em âmbito 
empresarial, aprendendo 
habilidades técnicas e conhe-
cimentos para a manutenção 
de jardins, manejo de solo, 
ações de plantio, paisagismo 
e controle de pragas. Já o 
curso de Parques e Áreas 
verdes capacita o aluno nos 
eixos de gestão, limpeza e 
manutenção do mobiliário 
de parques e praças, além 

de noções sobre jardinagem 
e paisagismo.

Além de Parelheiros, o 
programa será desenvolvido 
em outras regiões da cida-
de, oferecendo qualificação 
em tecnologias sustentáveis; 
sistemas de tratamento de 
efl uentes; e produção de ali-
mentos em agroecologia. As 
inscrições para as próximas 
turmas podem ser realizadas 
por meio do link: http://bit.ly/
ecoasampa.



21 de fevereiro de 2020 PÁG. 07

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
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SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 450 MIL

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

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

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mil

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

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

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 mil

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

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

lindo apto REFoRmado 
ao lado mEtRô

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

apto JaBaQUaRa
R$ 400 mil

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

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

para auto.  REF.: 07-3318

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

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

garagem.Ref.: 15-2959

Ótimo SoBRado
Vila GUaRani

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

vagas de gar.  REF.: 05-3412

apto pRÓx. mEtRô 
JaBaQUaRa $ 370 mil

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

Ótimo SoBRado, a
5 min. a pÉ do mEtRô 

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

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

uma visita!. REF.: 11-3728

SoBRado
mEtRô SÃo JUdaS

R$ 690 mil
Excelente imóvel à 10 minutos 

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

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

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

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

BElÍSSimo SoBRado
mEtRô - JaBaQUaRa 

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

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

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

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

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

CASA TÉRREA
Jd. pRUdênCia

R$ 450 mil
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

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

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

SoBRado mEtRô  
JaBaQUaRa CidadE 
VaRGaS R$ 750 mil

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

automático.  REF.:04-3759

apto BoCa do mEtRô 
ConCEiÇÃo–R$ 480 mil

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

salão de festas. Ref  08-3702

opoRtUnidadE CaSa 
tÉRREa mEtRô 

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

SoBRado  mEtRô 
JaBaQUaRa CidadE 

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

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

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

SÓ  R$ 340 mil
 2 dormitórios, armários, sala 

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

negócio. REF.: 05-3651

pto paUliSta/ ExCEl. 
CaSa tÉRREa 

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

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

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

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

ExCElEntE  apto 
mEtRô JaBaQUaRa

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

CaSa tÉRREa pRox. 
mEtRô alto do 

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

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

banheiros,vaga de  garagem. 
Ref 08-3794

apto mEtRô
SÓ  R$ 350 mil

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

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

SoBRado Vila GUaRani 
R$ 430 mil

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

CaSa tÉRREa
V. GUaRani R$ 510 mil

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

apaRtamEnto 3 doRm.
SÓ R$ 320 mil 

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

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

localizado. REF.:09-3745 

apaRtamEnto
Vila GUaRani
SÓ R$ 299 mil 

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

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

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

automatico.  REF.: 04-3634

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

apto ConCEiÇÃo 
“ BoCa do mEtRô” 

R$ 235 mil
Muito bem localizado com  

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

negócio! Ref  09-3706

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

CaSa tÉRREa R$ 730 mil 
Vila GUaRani

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

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

apto– R$ 430 mil
ao lado do mEtRô

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

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

BEla CaSa tÉRREa
R$ 470 mil - mEtRô 

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

Fácil acesso!  REF. 05-3065

apto REFoRmado 
JaBaQUaRa  R$ 315 mil

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

24 horas REF.: 04-3612

apto 3 doRm.
mEtRô JaBaQUaRa

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

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

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

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

opoRtUnidadE 
SoBRado REFoRmado 

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

apto - na Vila GUaRani 
R$ 370 mil 

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

armários e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia. Ref.: 05-3783

CaSa tÉRREa pRÓx. 
mEtRo SÓ R$ 680 mil

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

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

tERREno dE 640 m2  
mEtRô JaBaQUaRa

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

p/ investimento!  REF.: 08-3534

apto  CoBERtURa  
mEtRô  R$ 900 mil 

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

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

ExCElEntE SoBRado 
ComERCial pRox. 
mEtRô R$ 800 mil

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

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

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

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

VAGO. REF.: 12-3818

SoBRado
mEtRo JaBaQUaRa

R$ 415 mil
2 dormitórios, ótima sala, 

cozinha com armários,
quintal amplo, lavanderia e 

garagem. Ótima oportunidade 
REF.: 09-3811

SoBRado pRox. mEtRô 
R$ 400 mil 

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

investimento para locação.  
REF.: 11-3732  
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S.PAULO ZONA SUL
SEJA O CONSUMIDOR INTELIGENTE. 

REVENDA   SUCOS
ORGÂNICOS LIOFILIZADOS.

NOSSO pRODUTO  É IDEAL  pARA: 
SUBIR A. IMUNIDADE / NUTRIR/ 
pREVENIR / DESINTOXICAR /

  LIMpAR / SEU  CORpO 
DE DENTRO pRA FORA.
Nosso  produto Elimina:

O Cansaço/A Fadiga / A Ansiedede / 
O. Estresse /.... outros.

Experimente. Valor do KIT: R$ 20,00

TRABALHE CONOSCO!!

Franquia Distribuidora 
9.6313.8187/2275.7304

coMPRo
liVRos Usados

RETIRO
NO LOCAL
11- 97230-2978

WhatsApp
clblivros@gmail.com

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.

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER
4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de água, coloque dentro dele o número de grãos de 
arroz correspondentes aos quilos que você deseja perder. Não coloque grãos a mais do que 
deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite, beba a água, deixando os 
grãos, complete novamente 1/2 copo de água. 5ª feira pela manhã, em jejum, beba a água 
deixando os grãos, completando com 1/2 copo de água. 6ª feira pela, em jejeum, beba a 
água com os grãosde arroz junto. Obs: Conserve o mesmo copo durante o processo, não faça 
regime, pois a simpatia é infalível. Tirar o número de cópias correspondentes aos quilos que 
deseja perder, comece na 4ª feira, após distribuir.  publique na mesma semana.  Boa sorte. L.M.

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum pROBLEMA 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 junto ao nosso Senhor 
Jesus Cristo, socorre-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 serenidade. 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 obrigado. Rezar um pai Nosso, uma 
Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  G.L.P.
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•HISTÓRIIA

Casas de repouso

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)

OdontologiaPsicologia

Para anunciar
no SP Zona Sul

Online e Impresso
F: 5072-2020
9 8216-2837

362

APARELHOS AUDITIVOS

•Aparelhos Auditivos
•Baterias e Consertos 
•Tampões de Natação e Antirruído

CARTELAS DE BATERIAS
PREÇO PROMOCIONAL

R$ 9,00

Av. Onze de Junho, 357 - V. Clementino 
Tel.: 3211-7105 - WhatsApp: 96353-1435
www.centroauditivoaudifone.com.br

AVALIAÇÃO 
SEM 

COMPROMISSO

Audição

Terapia Alternativa

Antigo matadouro se transformou em 
sede do maior acervo audiovisual do país

O SPZS  está comparando 
presente e passado, relembran-
do fatos, mostrando como o 
crescimento desordenado da 
cidade responde por proble-
mas da atualidade. Em nosso 
site, confira a comparação 
entre as imagens com efeito 
especial.  E mais novidades 
virão, aguardem!

Essa semana, entretanto, 
mostramos um endereço que 
evoluiu positivamente. Em-
bora a Vila Mariana e a Vila 
Clementino tenham perdido 
o clima bucólico, rios tenham 
sido canalizados e soterrados, 
entre outros problemas do 
grande crescimento urbano 
especialmente no centro ex-
pandido, nem todas as histó-

rias têm capítulos negativos.
No final do século XIX, o 

bairro foi escolhido para sediar 
o novo Matadouro Munici-
pal. Até então localizado no 
triângulo central da cidade, o 
matadouro deveria mudar de 
endereço porque, já movimen-
tado, o centro não suportava 
mais o sangue escorrendo pe-
las ruas e o forte cheiro que 
emanava do abate de animais 
para consumo das pouco mais 
de 30 mil  almas que habitavam 
a cidade à época.

O engenheiro Alberto Kuhl-
man então projetou um novo 
matadouro em bairro longín-
quo e deserto... A Vila Mariana. 

Inaugurado em 1887, o Ma-
tadouro, entretanto, perma-

neceu ativo somente até 1927 
- quando a própria Vila Mariana 
já crescia e o abate passou a ser 
feito fora da cidade.

Dali em diante, o prédio que 
abrigava o antigo matadouro 
foi se deteriorando e teve as 
mais diversas fi nalidades, mas 
sempre como local de armaze-
namento. Já foi até depósito da 
Ilume, a empresa de iluminação 
pública. A importância históri-
ca, entretanto, era reconhecida 
e o tombamento veio em 1988.

Paralelamente, a Cinema-
teca Brasileira, instituição que 
resguarda relíquias do acervo 
audiovisual do país, estava 
sediada em uma casa inade-
quada à função, dentro do 
Parque Lina e Paulo Raia, ao 

lado da estação Conceição. 
Até que na década de 1980 

surgiu a ideia de transferi-la 
para o antigo Matadouro, que 
clamava por restauro. 

A proposta só se concreti-
zou na década de 1990 quando 
a mudança do acervo começa 
a ocorrer, paulatinamente. Em 
1997, o prédio do antigo Mata-
douro recebe a Sala Cinemate-
ca e, a partir daí, o endereço da 
Vila Mariana passa a concentrar 
a maior parte da programação, 
inclusive com exibições de fi l-
me ao ar livre e gratuitas. 

Ainda não conhece? Vá lá: 
Largo Senador Raul Cardoso, 
200, perto das estações Vila 
Mariana e Hospital São Paulo 
do metro. 

Estética e Saúde


