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Terreno escolhido para o 
Aeroporto de Congonhas já 
fi cou em outro município

Vila Clementino tem novo ponto 
de happy hour com música ao 
vivo e bolinhos salgados
Página 4

Terminal Ana Rosa será desativado?
Passageiros do termi-

nal de ônibus e Estação 
de Metrô Ana Rosa estra-
nharam, essa semana, a 
remoção dos quiosques 
que ficavam junto às 
baias de ônibus. Passou a 
circular um boato de que 
todo o terminal seri de-
sativado. Na verdade, os 
quiosques foram remo-
vidos porque terminou 
o contrato de locação 
administrado pelo me-
trô. Além disso, o Termi-
nal faz parte de um lote 
de áreas pertencente ao 
metrô que foram alvo 
de um edital de conces-
são. Já no mês de abril 
devem começar a ser 
feitas obras no local por 
parte do novo conces-
sionário único.. P����� 3

Reciclagem está aumentando?
Cada bairro de São Pau-

lo tem uma característica 
diferente. São 96 distritos 
que cresceram de formas 
variadas e tem Índice de 
Desenvolvimento Dife-
renciado, entre outros ín-
dices. O que pode e deve 
ser feito em cada região 
para estimular a destina-
ção correta de resíduos? 
O SPZS discute a zona 
sul paulistana. P����� 2

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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CHURRASCO
CONTRA-FILÉ C/ VINAGRETE
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 

Jornal



M E I O A M B I E N T E
Vila Mariana é campeã em coleta seletiva

Pensar global e agir local é 
o grande mote defendido por 
ambientalistas e pessoas que se 
preocupam com um desenvol-
vimento sustentável. 

A ideia é garantir o cres-
cimento da economia e a ge-
ração de emprego e renda 
sem comprometer a natureza, 
ou seja, sem tirar dela mais 
do que é possível recuperar. 
E ao mesmo tempo investir 
em uma economia circular, 
ou seja, em que os produtos 
lançados no mercado possam 
ser completamente absorvidos 
(no caso de alimentos, por 
exemplo) ou reaproveitados e 
reciclados. 

Como, na prática, podemos 
contribuir para esses pro-
cessos? A primeira coisa a se 
observar é a própria casa e o 
local de trabalho. Depois, a 
rua onde se mora, o bairro, a 
cidade. O que pode ser feito 
localmente? Quais as medidas 
mais adequadas para o bairro 
onde se mora?

A cidade de São Paulo tem 
96 distritos subdivididos em 
32 subprefeituras. Em uma 
metrópole de 12 milhões de 
habitantes e crescimento his-
tórico desordenado, reconhe-
cer as características locais 

é essencial para avançar em 
políticas ambientais e ações 
pontuais de conscientização 
ambiental. 

 Muitas características são 
diferentes e pedem ações di-
ferentes na cidade. 

Campeã da 
reciclagem

Em 2012, um primeiro le-
vantamento divulgado pela 
Prefeitura indicava que o dis-
trito campeão em coleta seleti-
va na cidade era a Vila Maria-
na, com pouco menos de 5% 
do total de resíduos gerados 
destinados à reciclagem. 

A Prefeitura passou a in-
vestir na coleta seletiva porta 
a porta e a região de toda 
subprefeitura de Vila Mariana 
- que inclui os distritos Saúde 
e Moema, chega a ter dois 
dias de coleta seletiva porta a 
porta - serviço que é prestado 
pela concessionária Ecourbis 
Ambiental. 

A empresa faz a coleta re-
gular domiciliar e também a 
seletiva nas regiões Sul e Leste 
da capital. Para saber quando 
a coleta é feita em sua rua, 
basta acessar ecourbis.com.br/
index.html.

Em 2016, um novo levanta-
mento, feito pelo site � quem-
sabendo.com.br, indicou que a 
coleta seletiva na Vila Mariana 
havia dobrado de volume - 
quase 10%, próximo à atual 
meta da Prefeitura. 

Como o bairro chegou a 
esses resultados positivos? Tal-
vez a explicação esteja no bom 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do bairro, ou 
por concentrar grande núme-
ro  de instituições de educação 
e saúde. Mas o fato é que, 
cada vez mais, a área de toda 
subprefeitura reúne iniciativas 
voltadas à redução de geração 
de resíduos e ampliação do 
volume de recicláveis.

Ações internas
Para “dar o exemplo”, a Sub-

prefeitura de Vila Mariana 
estabeleceu várias novidades 
internas, ou seja, dentro da 
própria unidade.

 Uma delas foi instituir o 
� m dos descartáveis. Agora, os 
funcionários precisam manter 
suas próprias canecas para 
tomar água ou café, nada de 
copinhos de plástico.

Ainda em busca de uma 
visão mais sustentável de cada 

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.

colaborador, criou uma horta 
interna com pimentas, capu-
chinhas, berinjela, abacaxi. 
Tudo isso dentro de um pe-
queno canteiro verde. 

A sede da Subprefeitura 
conta com uma composteira, 
em que sobras das plantas 
são transformadas em adubo 
para a própria horta. Os resí-
duos orgânicos gerados pelos 
funcionários são descartados 
na composteira, que foi ins-
talada próxima ao refeitório. 
Recebe cerca de 40 mil quilos 
de resíduos por mês, material 
que deixou de ir para o aterro 
municipal.

Uma lixeira especí� ca para 
os funcionários depositarem 
bitucas de cigarro está instala-
da também no pátio central da  
Subprefeitura. A ação, além de 
tudo, tem um caráter educati-
vo. Recentemente, um estudo 
realizado em praias brasileiras 
mostrou que 40% de todo lixo 
recolhido das areias é compos-
to por bitucas.  

Menos resíduos 
orgânicos

Para além da área inter-
na da sede da Subprefeitura, 
outras iniciativas estão im-
pactando o bairro no sentido 
de reduzir a quantidade de 
resíduos gerada pelas famílias 
da região e contribuindo para 
maior consciência por parte 
dos moradores locais.

Pela região, também foi 
instalada uma composteira, na 
Praça Kenichi Nakagawa, loca-
lizada na Rua Sena Madureira. 
Foi uma iniciativa do CADES 
Regional (Conselho Muni-
cipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável) 
Vila Mariana, Fórum Agenda 
2030 Vila Mariana e Instituto 
Ecobairro Brasil, com apoio 
da Subprefeitura Vila Mariana 
e da Associação de Morado-

res da Vila Mariana (AVM).
Conhecida como o proces-

so de reciclagem de resíduo 
orgânico, a técnica transforma 
a matéria orgânica, geralmente 
disposta junto com os rejeitos, 
em composto que pode ser 
usado para adubar plantas em 
cultivos urbanos, em jardins e 
hortas, substituindo o uso de 
produtos químicos.

Qualquer pessoa pode co-
laborar separando seus resí-
duos compostáveis durante a 
semana e levando apenas nas 
datas de manejo em grupo, 
que acontece todos domingos 
pela manhã (11h). O que pode 
ser levado: grãos secos ou co-
zidos, casca de legumes e ver-
duras cruas, casca de ovos, de 
cebolas, de alho; saquinhos de 
chá, borra de café e derivados; 
sobras de alimentos cozidos, 
crus ou estragados; bagaço 
de frutas; e guardanapos de 
papel. Os resíduos devem ser 
mantidos em recipiente fe-
chado. Não leve alimentos 
como carne de qualquer espé-
cie animal, comida oleosa ou 
cozida e papel higiênico ou 
absorvente usados.

Após o processo, o compos-
to é distribuído entre os parti-
cipantes e também será usado 
nas árvores e plantios locais.

Vidro
A Vila Mariana ainda é 

repleta de alternativas para 
quem quer separar recicláveis.

Além das estações existen-
tes em supermercados, há al-
gumas ações especiais como a 
da startup especializada em lo-
gística reversa Green Mining. 

Desde agosto do ano pas-
sado, a operação começou  no 
bairro de Moema, coletando 
vidro de geradores como con-
domínios, restaurantes e bares. 
Embora o volume maior seja 
de bebidas (especialmente 

NA REGIÃO DE VILA MARIANA, HÁ ATÉ 
UMA COMPOSTEIRA EM PRAÇA PÚBLICA, 
NA RUA SENA MADUREIRA

Toneladas de resíduos coletados no Carnaval foram para reciclagem
Após oito dias de folia no 

Carnaval de São Paulo (desde 
o pré ao pós-carnaval), a Pre-
feitura, por meio da Autori-
dade Municipal de Limpeza 
Urbana (Amlurb) coletou 
663,7 toneladas de resíduos, 
somando os des� les de rua e 
Sambódromo do Anhembi. 
Ao todo, foram mobilizados 
3.363 funcionários, entre 
varredores, motoristas, coo-
perados, coletores e � scais, 
intercalados por turnos. 

Todos os resíduos secos 
coletados durante o período 
foram enviados para as duas 
Centrais Mecanizadas de 
Triagem da capital, a � m de 
reciclar o máximo possível.    
Uma delas é a CMT Caro-

lina Maria de Jesus, que � ca 
em Santo Amaro e é operada 
pela concessionária Ecourbis 
Ambiental.

Para o descarte correto 
dos resíduos nas vias e no 
sambódromo, os foliões con-
taram com 2.705 equipamen-
tos como Pontos de Entrega 
Voluntárias (PEV’s), cestos 
aramados, papeleiras e con-
têineres, além de 355 cami-
nhões (frota) para coleta. Já 
na lavagem das vias, foram 
utilizados cerca de 4.625 m³ 
de água de reúso e 12.130 li-
tros de desinfetante.

Do total coletado, 63,2 to-
neladas correspondem aos 
cinco dias de des� le no Sam-
bódromo do Anhembi. A co-

leta faz parte de uma opera-
ção especial de limpeza que 
inclui 229 agentes, sendo 169 
varredores e 60 cooperados, 
45 equipamentos e 35 veícu-
los (frota). A equipe realizou 
a limpeza da avenida entre 
os intervalos das escolas de 
samba, além da limpeza ao 
entorno do sambódromo. 

Duas cooperativas habi-
litadas na Amlurb, Central 
Tietê e Rainha da Recicla-
gem, coletaram os materiais 
recicláveis nas arquibanca-
das, quiosques e camarotes 
no sambódromo do Anhem-
bi, durante os quatro dias de 
des� le. Todo material reco-
lhido será comercializado pe-
las cooperativas, que � caram 

com 100% do lucro.
O trabalho com as coo-

perativas também foi para 
as ruas. Além dos resíduos 
serem enviados para as Cen-
trais Mecanizadas, a Prefeitu-
ra fechou uma parceria com a 
iniciativa privada para mobi-
lizar catadores formais e in-
formais a coletarem reciclá-
veis durante os bloquinhos. 

Como resultado, partici-
param da ação mais de 1.200 
catadores e foram coletadas 
56,8 toneladas de recicláveis 
durante o carnaval de São 
Paulo. Todos os catadores re-
ceberam remuneração diária 
por dia trabalhado e também 
receberam pelos recicláveis 
coletados na hora (preço/kg).

Campanha educativa
Para descartar correta-

mente os materiais reciclá-
veis durante os blocos de 
rua e no sambódromo do 
Anhembi, os foliões con-
taram com 292 Pontos de 
Entrega Voluntária (PEV’s) 
com frases educativas inspi-

radas em famosas marchi-
nhas de carnaval. 

Os equipamentos pos-
suem três mensagens edu-
cativas: “Eí, você aí, joga o 
seu reciclável aqui!”, “Ó abre 
alas, que minha latinha vou 
reciclar!” e “Alô Folião! Em-
balagem no chão, não!”. 

LIMPEZA

cervejas) e potes de conserva 
de alimentos, são recolhidos 
todos os tipos de vidros como 
travessas, copos e outros itens.

Só nos seis meses iniciais já 
foram coletadas para recicla-
gem mais de 30 toneladas de 
vidro em bares, restaurantes e 
condomínios - o que equivale 
a mais de cinco toneladas de 
emissões de gás carbônico não 
geradas!

Prédios da região de Mo-
ema e Brooklin que separam 
vidro no lixo reciclável podem 
solicitar a retirada pelo email 
contato@greenmining.com.br

Outros resíduos
Quando se passa a pres-

tar atenção à quantidade de 
lixo gerada em meio urbano, 
percebemos a diversidade de 
materiais que é descartada 
diariamente.

Os galhos de árvores po-
dadas e sobras de jardinagem 
muitas vezes acabam indo 
para aterros, com custo am-
biental signi� cativo. 

A Subprefeitura agora conta 
com um triturador de galhos. 
“Além de eliminar resíduos da 
poda, evita deslocamento de 
caminhões e contribui para a 
criação de composto orgânico, 
a serrapilheira, distribuído pe-
las praças da região. Misturada 
à terra, a serrapilheira ainda 
pode ser usada no plantio”, 
conta o subprefeito Fabricio 
Cobra Arbex. 

A Subprefeitura ainda con-
ta com uma caixa coletora 
de resíduos eletrônicos, para 
eletrodomésticos quebrados, 
celulares, baterias, suprimen-
tos de informática etc. 

A caixa está na Praça de 
Atendimento da Subprefeitu-
ra - basta ir até lá e deixar o 
lixo eletrônico, gratuitamente: 
Rua José de Magalhães, 500, de 
segunda a sexta, das 8h às 17h.
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Essa semana, muitos mora-
dores da Vila Mariana e passa-
geiros que utilizam o Terminal 
ou a Estação de Metrô Ana 
Rosa foram surpreendidos 
pela remoção dos quiosques 
comerciais que funcionavam 
junto às baias de ônibus.  Pas-
sou a circular, então, um boa-
to de que “o terminal seria 
desativado”. Mas, a história 
não é bem essa. Procurado, 
o metrô garante que “não há 
nenhum plano de desativação 
do Terminal Urbano de ônibus 
Ana Rosa”.

E esclarece que, na verda-
de,  este terminal faz parte de 
um conjunto de Terminais de 
Ônibus Urbanos integrados às 
Linhas 1 – Azul e 3 – Vermelha 
do Metrô, que foram licitados 

em 2019, para exploração co-
mercial e mediante remune-
ração à Companhia do Metrô, 
com encargos de construção, 
administração, conservação, 
manutenção e vigilância.

Assim o Terminal Ana Rosa 
faz parte do grupo de ter-
minais que são edificáveis e 
receberão novos empreendi-
mentos. A previsão para início 
dessas obras é 1º semestre de 
2021.

O jornal São Paulo Zona 
Sul apurou que, na verdade, a 
ideia é que já em abril come-
cem as obras executadas pelo 
vencedor da concessão. 

Com relação as linhas de 
ônibus que tem parada dentro 
dos terminais, como é caso de 
Ana Rosa, o Metrô garante 

que não haverá alterações nes-
se momento. “Caso haja ne-
cessidade de remanejamentos 
de linhas por ocasião das edi-
fi cações, as alterações serão 
informadas antecipadamente 
visando ao menor impacto 
possível aos passageiros”, diz 
a nota da empresa.

Ou seja, na verdade o que 
ocorreu essa semana é que 
terminou o prazo de conces-
são para alguns concessioná-
rios que mantinham quiosques 
junto às baias de ônibus. 

De acordo com o Metrô, 
os contratos não foram re-
novados justamente porque 
agora haverá um único con-
cessionário responsável por 
desenvolver um projeto único 
para toda área. 

Terminal Ana Rosa será entregue à iniciativa privada
•CULTURA

Estão abertas as incrições para o 
Centro de Música do Sesc Vila Mariana

Os Centros de Música do 
Sesc são espaços para fazer, 
ouvir, conhecer, aprender 
e pensar a música. São três 
unidades na Grande São Paulo 
- uma delas na Vila Mariana, 
com mais de 1300 vagas ofer-
tadas em 126 atividades para 
o 1º semestre de 2020, entre 
cursos, oficinas, práticas de 
conjunto e vivências para 
diferentes idades e níveis de 
conhecimento musical. ns-
crições 1º semestre de 2020 
– Centro de Música

A pré inscrição é feita pela 
internet, para os cursos que 
não dependem de conheci-
mento prévio. Quem tem a 
Credencial Plena já se inscre-

ver desde 4/3 e até às 23h59 
do dia 9/3, enquanto houver 
vagas disponíveis.

O Público Geral poderá se 
inscrever a partir das 14h do 
dia 12/3 até as 23h59 do dia 
16/3, enquanto houver vagas 
disponíveis.

As possíveis vagas rema-
nescentes desses períodos 
estarão disponíveis nas unida-
des, para inscrição presencial, 
a partir de 18/3. É possível 
se inscrever para até dois 
cursos por unidade, mas se 
houver interesse em um nú-
mero maior, pode-se conferir 
a disponibilidade de vagas re-
manescentes a partir de 18/3, 
presencialmente na unidade.

Entre os cursos ofereci-
dos, há bateria, cordas com 
arco, contrabaixo, flauta, 
guitarra, pandeiro, viola, pia-
no, trompete, sopros... Há 
também cursos específicos 
para diferentes faixas etárias, 
como Música para Bebês ou 
Canto para Idosos, entre vá-
rias outras opções. Tem até 
Tecnologia e Criação Musical 
ou Ofi cina Gravação e mixa-
gem em home studio, além 
de cursos teóricos. Confi ra as 
opçõpes no site. 

O Sesc Vila Mariana fica 
na Rua Pelotas, 141. O Centro 
de Música fi ca no 2º andar da 
Torre A. Telefone: 5080-3080. 
Site: www.sescsp.org.br.

Empresa poderá construir até prédio sobre estação
Fo

to
: R

ep
ro

du
çã

o

Os quiosques comerciais que existiam na estação foram removidos essa semana

•EDUCAÇÃO

FAÇA UMA VISITA | 11 4972-7350

Programa Bilíngue
no contraturno

Inglês todos
os dias

Período
integral

Valorização
do esporte

Preço
justo

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO

A educação do seu filho é prioridade para
sua família? Para a Escola Vereda, sim!

A proposta de repassar 
vários terminais urbanos à ini-
ciativa privadea foi divulgada 
pelo metrô ainda em agosto 
de 2017: seriam 15 terminais de 
ônibus integrados a estações 
das linhas 1 Azul e 3 Vermelha 
por um período de 40 anos. 

Entre eles, estava o termi-
nal Ana Rosa, onde a empresa 
concessionária poderia cons-
truir edifício de uso comer-
cial, shopping ou qualquer 
outro empreendimento de 
interesse.

Mas, depois de questiona-
mentos do Tribunal de Contas 
da União, em março desse 
ano fi nalmente a Companhia 
anunciou a desistência daque-
le edital. Entretanto, o edital 
foi republicado, retirando 
dois terminais da Barra Funda 
que faziam parte da proposta 

anterior.
O Ana Rosa continuou lá. 

Pela proposta, o terminal, 
que tem cerca de 4 mil me-
tros quadrados de área de 
concessão, poderia ter área 
edifi cável de até 2.500 metros 
quadrados.

De acordo com o edital, a 
empresa vencedora precisará 
repassar ao metrô, além des-
se valor inicial de outorga, o 
valor mensal de R$ 885 mil ou 
8% sobre o faturamento men-
sal com o negócio implantado 
– o que for maior.

O Metrô alega que somen-
te com a exploração comer-
cial dos espaços internos dos 
terminais e aproveitamento 
do espaço aéreo do terminal 
Ana Rosa e outros seis (San-
tana, Patriarca norte, Vila 
Matilde norte, Carrão norte, 

Tatuapé norte e Tatuapé sul) 
haverá incremento de receitas 
acessórias estimadas em tor-
no de R$ 3,7 milhões por ano.

Essas estações poderão 
ter uso misto, com aparta-
mentos residenciais locáveis 
nos andares mais altos, salas 
comerciais nos médios, lojas 
e espaços de convivência e 
alimentação nos inferiores.

Ainda não foi divulgado 
o projeto planejado para o 
Terminal Ana Rosa. O que já 
se sabe é que esses sete ter-
minais edifi cáveis, o projeto 
permite uma área mínima de 
construção de aproximada-
mente 85 mil metros quadra-
dos e prevê um investimento 
mínimo de R$ 270 milhões.

O concessionário terá li-
berdade para identificar o 
potencial mercadológico de 

cada empreendimento de 
acordo com as características 
de cada região e terminal. 
Pela estação Ana Rosa do 
metrô, circulam aproximda-
mente 40 mil pessoas por dia.

2807-0797
94767-7072
www.belloespacosp.com.br

R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore

Bello Espaço
Decorações & Projetos

R$ 
51,90/m2

PISO LAMINADO 
EUCAFLOOR

Colocado - com manta e mão de obra
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•OBRAS

Sabesp faz obra na Vila Gumercindo
Os canos azuis se misturam 

ao emaranhado de fios que 
levam energia elétrica, internet 
e televisão por assinatura de 
diferentes operadoras as casas. 
Esse cenário, já visto em outros 
bairros, agora intriga alguns 
moradores da Vila Gumercindo. 

Quem não mora nas ruas 
atingidas fi cou se perguntando 
o que seriam aqueles tubos 
que mais se parecem “man-
gueiras”, daquelas usadas na 
limpeza doméstica. 

Alguns moradores aponta-
ram que a Sabesp está promo-
vendo obras no bairro.

Procurada, a concessionária 
de abastecimento confi rmou.  
A Sabesp diz que está realizan-

do obras para troca de redes de 
água no bairro da Vila Gumer-
cindo, na região entre as ruas 
Dom Bernardo Nogueira, Av. 
Ricardo Jafet e Rua Pedrália. 

As tubulações levarão água 
para a casa enquanto a rede de 
abastecimento local é trocada.

Segundo a empresa, os mo-
radores foram avisados com 
antecedência, por meio de 
folheto informativo. 

Muitos se preocupam com 
a “quebradeira”, seja na rua, 
seja na calçada em frente aos 
imóveis, o que pode até gerar 
multas da Prefeitura.

Mas, a Sabesp garante que 
não há com o que se preocu-
par. As obras serão realizadas 

por método não destrutivo, 
sendo mínimas as intervenções 
em calçadas e ruas, apenas as 
necessárias para a troca das 
redes. 

Diz ainda que as interdições 
das ruas e calçadas, se necessá-
rias, serão parciais, e não vão 
impedir a circulação de veículos 
e pedestres. 

O início das obras está pro-
gramado para a segunda quin-
zena de março e a previsão é 
que sejam concluídas no prazo 
de 60 dias. 

Córrego Ipiranga
Embora o bairro seja vizinho 

ao Córrego do Ipiranga, que 
passa por processo de despo-
luição pela Sabesp, a concessio-

nária afi rma que as obras não 
têm relação com a recuperação 
do Corrego Ipiranga. 

A Sabesp é patrocinadora 
do projeto de restauração do 
Novo Museu do Ipiranga, no 
valor de R$ 12 milhões, via Lei 
Rouanet. 

Paralelamente, em conjun-
to com a Prefeitura, a Sabesp 
quer garantir que o Córrego Ipi-
ranga esteja totalmente limpo 
em 2022 – ano do bicentenário 
da Independência brasileira e 
quando o Museu será reaberto. 
A Sabesp também fará o rebai-
xamento da rede de esgoto 
nas imediações do Museu por 
conta das obras que serão 
executadas.

A limpeza e a urbanização 
do Ipiranga integram o Córre-
go Limpo, programa realizado 
desde 2007 pela Sabesp em 
conjunto com a Prefeitura.

O  Programa Córrego Lim-
po é realizado em parceria 
com a Prefeitura de São Paulo 
para melhorar a qualidade da 
água dos mananciais, rios e 
córregos da Capital, por meio 
de adequações no sistema de 
esgotamento sanitário do en-
torno dos córregos, trabalhos 
de limpeza, manutenção e 
educação ambiental. 

A iniciativa é complemen-
tar ao Projeto Tietê. De 2007 
a 2018, foram investidos no 
Córrego Limpo cerca de R$ 274 
milhões para a despoluição e 
manutenção de 152 córregos 

Em novo happy hour na Vila Clementino, destaque para
bolinhos recheados, cerveja gelada e música ao vivo

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

A Vila Clementino con-
centra estabelecimentos de 
saúde, escritórios, instituições 
educacionais e muitos, muitos 
prédios!  Nesse cenário movi-
mentado e, portanto, tipica-
mente paulistano, nada me-
lhor que parar para respirar, 
bater um papo...  Happy hour 
é quase uma tarefa daquelas 
a colocar na agenda pra poder 
descontrair e seguir no ritmo 
que a cidade exige.

Pensando nisso, as pro-
prietárias do Restaurante 
Malagueta implantaram um 
Happy Hour às quintas e sex-
tas, com música ao vivo. 

A novidade atende a uma 
demanda da clientela fã do 
tempero da casa, especiali-
zada em marmitex e pratos 
comerciais servidos durante 
o almoço, de segunda a sexta. 

Para o Happy Hour, a du-
pla preparou um cardápio 
todo especial, com cervejas 
super geladas a um preço 
camarada pra acompanhar. 

Tem Filé aperitivo, calabre-
sa acebolada, frango a passa-
rinho, fritas... aquelas porções 
obrigatórias ao fi nal do dia. 

Mas o destaque fi ca para 
as várias opções de porções 
de bolinhos: Malagueta (bo-
linho de mandioca recheado 
com costela), Bolinho Liloki-
nha (de carne, temperado 
com especiarias), Mirokinha 
(de arroz, recheado com quei-
jo), Rabada Malagueta (boli-
nho de batata, rechado com 
rabada).

Os valores variam entre R$ 
15 e R$ 25. Também são atra-
entes os preços das bebidas- 
refrigerantes e sucos por R$ 5. 

As cervejas - Skol, Bohe-
mia, Original, Budweiser, 
Stella Artois ou Heinekein tem 
valores entre R$ 9 e R$ 14. Há 
ainda batidas e caipirinhas, 
de sakê, vodka ou cachaça. O 
whisky é outra alternativa que 
integra o cardápio.   

Leitores do jornal São Pau-

lo Zona Sul ganham 10% de 
desconto. 

O Restaurante, que fi ca na 
Rua dos Otonis, 537, próximo 
à estação Hospital São Paulo 
do metrô (LInha 5 – Lilás). 
Telefone: 4563-2955;  WhatsA-
pp: 9 9223-6029. Aceita todos 
os cartões.
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coMPRo
liVRos Usados

RETIRO
NO LOCAL
11- 97230-2978

WhatsApp
clblivros@gmail.com

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a Vós peço pelo amor de Deus atendei o meu pedido. 
Minhas 13 Almas  Benditas, sabidas e entendidas, a Vós peço pelo sangue que Jesus derramou o meu 
pedido. Pelas gotas de suor que do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu senhor Jesus Cristo, 
que a Vossa proteção me Cubra, com o vossos braços me guarde no Vosso Coração e me proteja com 
os Vossos Olhos. Oh! Jesus de Bondade. Vós sois meu advogado na vida e na morte, atendei os meus 
pedidos e livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segui os meus inimigos, que os olhos do mal não 
me vejam, cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, se me 
fizerem alcançar estas graças (pedem-se as graças), ficarei devoto de vós, mandarei publicar esta oração, 
mandando também rezar uma missa. Rezam-se 13 Pai Nosso e 13 Ave Marias.   S.S.G.

VaGa PaRa
MoToRisTa

Fone: 9 9616-7528

Categoria B, 
aposentado, morando 

na região entre
Vila Mariana

e Saúde, para 
entrega de Hortifruti

- Tântrica - Relaxante muscular
- Reflexologia podal shiatsu

- tailandesa - Nuru
Atendo na V. Mariana

MASSAgenS

FONE: 96246-8416

D I V E R S O SD I V E R S O S

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, com-
plete 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. D.K.L.

entregues pelo programa. A 
empresa diz que a ação be-
neficia quase 2,5 milhões de 
pessoas. 

Entre 2019 e 2020, outros 
R$ 16 milhões estão sendo 
investidos na continuidade do 
programa. 
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•SAÚDE

Coronavirus já circula e contagia 
em São Paulo, com 6 infectados

•URBANISMO

A irmã a a sobrinha do 
primeiro paciente detecta-
do com coronavírus em São 
Paulo. Elas participaram do 
almoço que foi promovido na 
casa do empresário, que havia 
acabado de chegar da Itália e 
reuniu 30 pessoas em casa.

Apesar de o diagnóstico 
do empresário ter sido confi r-
mado já no dia seguinte ao al-
moço, a Secretaria de Estado 
do Governo decidiu não isolar 
os familiares que mantiveram 
contato com o doente. 

Até essa sexta, já há nove 
casos com resultado positi-
vo para o novo coronavírus, 
incluindo uma menina de 13 
anos que não apresenta ne-
nhum sintoma mas teria feito 
o exame a pedido da escola, 
por ter voltado de viagem.

Os pacientes estão bem e 
em isolamento domiciliar, de 
acordo com a Secretaria Esta-
dual de Saúde de São Paulo.

Dos seis casos, quatro fo-
ram adquiridos fora do país e 
um é assintomático - mas foi 
confi rmado pelo Ministério da 
Saúde por apresentar elemen-
tos como o resultado positivo 
do exame, infecção provável 

na Itália e possibilidade de es-
tar em período de incubação 
do vírus. 

Os outros dois casos de 
pessoas que foram infectadas 
por contato com o viajante 
indicam que o vírus já circula 
em São Paulo. 

Até quinta, 5, São Paulo 
registrou 182 casos suspei-
tos para coronavírus, com 
159 descartados. Segundo a 
secretaria, considera-se caso 
suspeito:

- Paciente que viajou a 
uma área com transmissão 
local, apresenta febre e pelo 
menos um sintoma respira-
tório;

- Paciente que teve con-
tato próximo com um caso 
suspeito ou confi rmado para 

Covid-19 nos últimos 14 dias, 
e apresenta algum sintoma 
como febre, tosse, difi culdade 
para respirar, produção de 
escarro, congestão nasal e 
coriza, por exemplo.

Fake news
O Governo do Estado 

criou um site específi co para 
orientar a população sobre o 
tema e enfrentar a dissemi-
nação de fake news: www.
saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus. 

Nele, é possível encontrar 
explicações gerais e mate-
riais para download, incluin-
do um Guia de Prevenção 
e uma relação de dúvidas 
frequentes, além de cartazes, 
vídeos e áudios de entrevis-
tas com especialistas.

Rodovia dos Imigrantes é recapeada

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

Quem passou, nos últimos 
dias, pelo trecho urbano da 
Rodovia dos Imigrantes pode 
ter fi cado surpreso: a via está 
em recapeamento. “Conse-
guimos trazer essa obra para 
melhorar a qualidade da es-
trada”, diz o suprefeito local, 
Arnaldo Faria de Sá. O trecho 
a ser recuperado é aquele 
que fi ca entre a Rua Fagundes 
Filho e a Rua Xavier Paes, que 
é justamente a parte da pista 
que fi ca em área urbana.

Muita gente estranha que 
o endereço de equipamen-
tos - como o Centro Olímpico 
Brasileiro - seja “Rodovia dos 
Imigrantes quilômetro 11,5”, 
por conta de a via ter apenas 
um pequeno trecho em área 
urbana, mas vale destacar que 
a quilometragem das estradas 
toma como base a distância 
até o marco zero da cidade, 
localizado na Praça da Sé.

Programa de
Recapeamento

Em novembro, a Prefeitu-
ra listou mais de 170 vias ou 
trechos da cidade e 72 duas 
são consideradas prioritá-
rias, ou seja, devem ter obras 

iniciadas e concluídas mais 
rapidamente. 

Para acelerar o progra-
ma de recapeamento, houve 
contratação de operação de 
crédito no valor de R$ 500 
milhões para o fi nanciamento 
do Programa de Recapea-
mento, que deve resultar na 
recuperação de 3,2 milhões 
de metros quadrados de vias 
públicas até o fi m de 2020.

Na Subprefeitura de Vila 
Mariana, estão na lista de 
prioridades as ruas Topázio 
(entre as ruas do Paraíso e 
Paula Ney); Paula Ney (entre 
as ruas Dr. João Maia e da 
União), Loefgren (entre a 
Av. Dr. Ricardo Jafet e a Rua 
Domingos de Morais); e Av. 
Prof. Abraão de Morais (entre 
as ruas General Chagas Santos 
e Dom Bernardo Nogueira).

Também estão na lista 
as ruas Manoel da Nóbrega 
(entre a Rua Tutóia e a Praça 
Dia do Senhor); Av. Miruna 
(entre a Al. dos Jurupis e a 
Av. dos Bandeirantes); Rua 
Mauricio de Lacerda (entre 
as ruas Massaranduba e Paler-
mo), Av. Senador Casimiro da 

Rocha (entre a Av. José Maria 
Whitaker e a Al. das Boninas), 
Rua Dona Brígida (entre a 
Rua da União e a Av. Lins de 
Vasconcelos), Rua Baltazar 
Lisboa (entre as ruas Dona 
Brígida e Limoeiro de Anadia)

No Jabaquara, estão na lis-
ta Av. Benigno Carrera (entre 
a Av. Santa Catarina e a Av. 
Rodrigues Montemor), Rua 
Conde Moreira Lima (entre a 
Rua Juan de La Cruz e a Rua 
Cidade de Bagdá), Rua Cidade 
de Bagdá (entre a Rua Conde 
Moreira Lima e Rua Genaro de 
Carvalho); e o trecho citado 
da Rodovia dos Imigrantes.

Também está na lista a Rua 
dos Tamoios, já na área da 
Subprefeitura de Santo Ama-
ro, entre Washington Luís e 
General Pantaleão Teles).

“Parte das obras serão fei-
tas no período noturno. Peço 
a paciência e a colaboração da 
população já que aguentar o 
barulho alguns dias é um pro-
blema melhor do que ter que 
bloquear diversas vias ao longo 
do dia”, comentou, na época 
da assinatura do fi nanciamen-
to, o prefeito Bruno Covas.
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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

locaÇão
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S.PAULO ZONA SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÃRIA DAS 

ELEIÇÔES DA ASSOCIAÇÀO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTISTAS 

REGIONAL  Vlla Mariana 
 

A Diretoria da Associaçao Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional Vila Mariana -, no uso de 

suas atribuições e de acordo com os artigos 44,4õ,46,47,48 do Estatuto Social em  vigor  

determina e torna publica a data de 20 de maio de 2020, para as Eleições dos cargos de Presidente, 

1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro Geral da APCD 

— Central e Regionais; Diretor  e  Vice-Diretor  dos  Departamentos  Científicos  e  Grupos  de 

Estudos; Representantes das regionais para que em segunda votação  os  mesmos  elegerao  os 

membros  titulares  do  Conselho  Deliberativo  da  APCD  (CODEL-APCD),  referente  à  gestào 

2020/ 2023. Membro s do Conselho Fiscal (COFI-APCD) e E;1eitora1 (COEL-APCD), referente à 

gestào 2020/ 2026. Conselheiros dos Conselhos Deliberativo; Fiscal e  Eleitoral  das  Regionais, 

quando previsto. As  inscrições  deverão  ser  feitas  através  de  requerimentos  prõprios,  em  duas 

vias, enviados e protocolados na secretaria  dos  Conselhos  da  APCD-Central,  sito  à  Rua 

Voluntários da Patria, n° 547 — 1° andar, para a Central e  na  APCD  Regional  Vila  Mariana  Rua. 

Dr. Diogo de Farias, n°66 — Vila Clementino, com o encaminhamento da  1‘ via dentro  do  prazo 

legal. 

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científico, Grupo de Estudo, serao por chapas 

Completas e para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. O Prazo de 

inscrição encerra-se no dia 20 de março de 2020 às 20:OOh na secretaria dos Conselhos da 

APCD-Central e na APCD Regional Vila Mariana 20:OOh. 

Os candidatos ao cargo do Conselho Deliberativo APCD Central, eleitos no primeiro pleito como 
representantes das respectivas Regionais em 20/05/2020, reunir-se-ào atë a primeira 
quinzena do mês de Junho nas suas respectivas Macrorregiöes para elegerem por aclamaçño 
dos representantes prescrites, os Conselheiros titulares e suplentes (CODEL-APCD), na 
proporçño prevista no artigo 65 do Regulamento Eleitoral combinado com o artigo 41 do 
Kstatuto Social da APCD Central, todo processo eleitoral sera organizado pelos coordenadores 
da Macrorregiäo e condusido pelo Delegado Eleitoral indicado pelo COEL Central, que deverñ 
obedecer aos critërio s eleitorais definidos no Regulamento Eleitoral da APCD Central. 

Sño Paulo, 13 de fevereiro de 2020. 
 
 

  Munira Kaissar Nassr 
 

Presidente secretäria Geral 

EdITAL dE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORdINÃRIA dAS
ELEIÇÔES dA ASSOCIAÇÀO PAULISTA dE CIRURGIOES dENTISTAS

REGIONAL Vlla Mariana
A diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões dentistas Regional Vila Mariana -, no 
uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 44,4õ,46,47,48 do Estatuto Social 
em vigor determina e torna publica a data de 20 de maio de 2020, para as Eleições 
dos cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário Geral e 
Tesoureiro Geral da APCd — Central e Regionais; diretor e Vice-diretor dos departa-
mentos Científi cos e Grupos de Estudos; Representantes das regionais para que em 
segunda votação os mesmos elegerão os membros titulares do Conselho delibera-
tivo da APCd (COdEL-APCd), referente à gestão 2020/ 2023. Membro s do Conselho 
Fiscal (COFI-APCd) e E; 1 eleitoral 1 (COEL-APCd), referente à gestão 2020/ 2026. 
Conselheiros  dos  Conselhos  Deliberativo;  Fiscal  e  Eleitoral  das  Regionais,  quando 
previsto. As inscrições deverão ser feitas através de requerimentos próprios, em duas 
vias, enviados e protocolados na secretaria dos Conselhos da APCd-Central, sito à 
Rua Voluntários da Patria, n° 547 — 1° andar, para a Central e na APCd Regional Vila 
Mariana Rua. dr. diogo de Farias, n°66 — Vila Clementino, com o encaminhamento da 
1‘ via dentro do prazo legal. 

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científi co, Grupo de Estudo, serão por 
chapas Completas e para os Conselhos deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. 
O Prazo de inscrição encerra-se no dia 20 de março de 2020 às 20:OOh na secretaria 
dos Conselhos da APCd-Central e na APCd Regional Vila Mariana 20:OOh. 

Os candidatos ao cargo do Conselho deliberativo APCd Central, eleitos no primeiro 
pleito como representantes das respectivas Regionais em 20/05/2020, reunir-se-ão 
atë a primeira quinzena do mês de Junho nas suas respectivas Macrorregiões para 
elegerem por aclamação dos representantes presentes, os Conselheiros titulares e su-
plentes (COdEL-APCd), na proporção prevista no artigo 65 do Regulamento Eleitoral 
combinado com o artigo 41 do Estatuto Social da APCd Central, todo processo eleito-
ral será organizado pelos coordenadores da Macrorregião e conduzido pelo delegado 
Eleitoral  indicado  pelo COEL Central,  que  deverão  obedecer  aos  critérios  eleitorais 
defi nidos no Regulamento Eleitoral da APCD Central.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.

  

dra. denise Cavalieri                                     Munira Kaissar Nassr
   Presidente                                                   secretäria Geral 

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

Falar com Paiva

Alugo sAlA
pArA consultório 

psiquiátrico /
psicológico

(11) 99991- 1368

Vila Mariana

Fone: (11) 98578-1020

Sobrado com 155m²,
R$ 3.200,00

Rua  Joinville, 5 salas,
3 Wcs. Aceito

Corretor. Totalmente
Reformado

ToQuE jÁ!!!

Fone: 5072-9636
Whatapp: 99132-1189 

Teclado, Violão,
e outros.

Fácil e rápido.
Também 3a idade.

coMpro
liVros usados

RETIRO
NO LOCAL
11- 97230-2978

WhatsApp
clblivros@gmail.com

passa-sE 
roupas 

para fora !

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

Valor R$ 100,00 

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.

Minuto DE rEFlEXÃo
Contribua com sua parcela, para tornar mais belo este mundo.

Um pequenino gesto uma ação insignificante, podem melhorar muito o 
ambiente em que nos encontramos, elevar o entusiasmo de quem esta 

desanimado, reanimar aquele que esta desiludido.
Um simples aperto de mão confiante faz renascer, por vezes a coragem 

de quem estava por fraquejar.
Então! contribua com alguma coisa parar tornar mais belo este mundo. d.C.V.

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 

APTO.
V. MORAES
R$ 250 MIL

Vago, excelente oferta, 
localizado na Rua Simão 
Lopes, c/ 3 dormitórios, 

wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 1 carro, cond. 
R$ 500,00 - REF.: 17.752

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 300 MIL
Excelente localização da R. 

Vergueiro, a 850 mts. do Me-
trô Alto do Ipiranga, vago, c/ 2 
dormitórios, living, sl. jantar, 

cozinha, lavanderia, local 
p/ 1 carro - REF.: 16.403

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 360 MIL

Excelente localização, a 400 
mts. do Metrô Alto do Ipiran-
ga, vago, c/ 2 dormitórios, 
living., cozinha, lavanderia, 

sem garagem, terreno 4,25 x 
9,88 mts., construção 74m² - 

REF.: 17..611

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

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

APTO.
SAÚDE

R$ 419 MIL
Ótimo local, a 850 mts. do 
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2 
dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha 

planejada, lavanderia, wc p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.994

SOBRADO
V. MORAES
R$ 420 MIL

Refomada, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, lavabo, copa 
cozinha c/ AE, quintal c/ 

churrasqueira, garagem p/ 1 
carro - REF.: 17.180

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
eformada, vaga, boa localiza-
ção 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
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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dormi-

tórios, terraço, wc social, sala, 
sl. de jantar, cozinha, lavan-
deria, wc p/ empregada, qto. 

despejo, garagem p/ 
1 carro - REF.: 16.239

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 520 MIL
Vago, ótimo local da rua 

Jussara, c/ 2 dorms, wc social, 
living, cozinha c/ armários, la-
vanderia, depend. p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro, terreno
4 x 21,50 mts.,  construção 

100 m² - REF.: 15.771

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. 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.
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

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

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 630 MIL
Ótimo local da Rua D. Bernardo 

Nogueira, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, cozinha c/ AE, 
despensa, lavanderia, wc p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 18.029

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 649 MIL
Ótima oferta, abaixo da avalia-
ção, c/ 3 dorm., suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., lavado, ampla 
coz. c/ AE, despensa, sub térreo 
c/ ampla coz. + wc + amplo 
salão, amplo quintal c/ pomar, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 18.106

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização do bairro, 

terreno 8 x 26 = 208m², 
construção de 152m², vago, c/ 
3 dorm., 2 wc social, lavabo, 
cozinha, lavanderia, fundos c/ 
amplo salão, gar. p/ 3 carros - 

REF.: 17.209

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

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

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, living, sl. de jantar, 
lav, copa, coz. c/ AE, despensa, 
depósito, dep. p/ empre., qtal, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 17.914

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 COND. FECHADO 
JD. DA 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 comerciais, local funciona 
restaurante - REF: 17.763

(3) CASAS
SAÚDE

R$ 700 MIL
Ótimo local da Rua Gen. Chagas 
Santos, ótimo p/ moradia, renda ou 
fins comerciais, terreno 5 x 50 mts., 
sendo uma casa c/ 2 dorm., sala, 
coz., wc, lavand, gar. p/ 2 carros, e 
mais 2 casas c/ 1 dorm., sala, coz., 

wc lavand. - REF.: 17.872

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

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/ emp., qto. p/ depósito c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

APTO.
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada, cozinha c/ AE, wc p/ 
empreg., gar. p/ 2 carros, área 
útil de 92 m², ótimo acabto., 

lazer completo - REF.: 17.913

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótima localização, c/ 3 dor-
mitórios c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
planejada, lavand. c/ AE, wc p/ 
emrpeg., garagem p/ 2 carros, 
lazer compelto, cond. somente 

R$ 750,00 - REF.: 18.006

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

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

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

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

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 998 MIL
Terreno 10 x 30m, constr. 220 

m², reformada, c/ 3 dorm., 
suíte, living p/ 2 amb., jd. 
Inverno, lavabo, coz. c/ AE, 
dep. p/ emrpeg., quintal c/ 
chuurasq., garagem p/ 3 
carros -  REF.: 17.981

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., qtal c/ churrasq., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 17.605

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$ 1.160 MIL

Construção 400m², c/ 5 dorm. 
c/ AE, 3 suítes, 1 máster c/ 
closet e hidro, living c/ lareira, 
sl. TV, sl. jantar, escritório, copa, 
coz. c/ AE, dep. empreg., amplo 
quintal c/ área gourmet, jardim, 
gar. 4 carros - REF.: 17.960

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.200 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 234 
m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, living 
p/ 3 amb., ampla sala TV (ou 4º 
dorm.), lavabo, ampla coz. c/ AE, 
amplo quintal, jardim, gar. p/ 3 

carros - REF.: 16.381

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo local da Rua Diogo 
Freire, terreno 300m², cons-
trução 276m², c/ 3 dorm. c/ 

AE, wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, jd. inverno, copa, coz. 

c/ AE, dep. p/ empreg., quintal, 
gar p/ 4 carros - REF.: 17.135

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, living p/ 2 amb., 
sl. TV, lav, coz. c/ AE, despensa, 
dep. p/ emp., qtal c/ churr., gar. 
p/ 3 carros - REF.: 17.270

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, c/ 3 dorm. c/ AE, 
ste c/ hidro, sl. Estar, sl. Jantar, 
sl. Visita, lavabo, 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/ emp., gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.759

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

erreno 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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.600 MIL

Impecável, const.320 m², c/ 4 
suítes c/ AE, sacadas, máster c/ 
closet e hidro, living / 3 amb. c/ 
lareira, sl. TV, lavabo, coz. planej, 
despensa, dep. empreg., amplo 
quintal c/ área gourmet, gar. p/ 

6 carros - REF.: 17.871

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.650 MIL

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

p/ 3 carros - REF.: 15.555
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ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a Vós peço pelo amor de Deus atendei o meu pedido. 
Minhas 13 Almas  Benditas, sabidas e entendidas, a Vós peço pelo sangue que Jesus derramou o meu 
pedido. Pelas gotas de suor que do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu senhor Jesus Cristo, 
que a Vossa proteção me Cubra, com o vossos braços me guarde no Vosso Coração e me proteja com 
os Vossos Olhos. Oh! Jesus de Bondade. Vós sois meu advogado na vida e na morte, atendei os meus 
pedidos e livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segui os meus inimigos, que os olhos do mal não 
me vejam, cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, se me 
fizerem alcançar estas graças (pedem-se as graças), ficarei devoto de vós, mandarei publicar esta oração, 
mandando também rezar uma missa. Rezam-se 13 Pai Nosso e 13 Ave Marias.   S.S.G.

VaGa PaRa
MoToRisTa

Fone: 9 9616-7528

Categoria B, 
aposentado, morando 

na região entre
Vila Mariana

e Saúde, para 
entrega de Hortifruti

- Tântrica - Relaxante muscular
- Reflexologia podal shiatsu

- tailandesa - Nuru
Atendo na V. Mariana

MASSAgenS

FONE: 96246-8416

D I V E R S O SD I V E R S O S

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, com-
plete 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. D.K.L.
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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

locaÇão
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S.PAULO ZONA SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÃRIA DAS 

ELEIÇÔES DA ASSOCIAÇÀO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTISTAS 

REGIONAL  Vlla Mariana 
 

A Diretoria da Associaçao Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional Vila Mariana -, no uso de 

suas atribuições e de acordo com os artigos 44,4õ,46,47,48 do Estatuto Social em  vigor  

determina e torna publica a data de 20 de maio de 2020, para as Eleições dos cargos de Presidente, 

1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro Geral da APCD 

— Central e Regionais; Diretor  e  Vice-Diretor  dos  Departamentos  Científicos  e  Grupos  de 

Estudos; Representantes das regionais para que em segunda votação  os  mesmos  elegerao  os 

membros  titulares  do  Conselho  Deliberativo  da  APCD  (CODEL-APCD),  referente  à  gestào 

2020/ 2023. Membro s do Conselho Fiscal (COFI-APCD) e E;1eitora1 (COEL-APCD), referente à 

gestào 2020/ 2026. Conselheiros dos Conselhos Deliberativo; Fiscal e  Eleitoral  das  Regionais, 

quando previsto. As  inscrições  deverão  ser  feitas  através  de  requerimentos  prõprios,  em  duas 

vias, enviados e protocolados na secretaria  dos  Conselhos  da  APCD-Central,  sito  à  Rua 

Voluntários da Patria, n° 547 — 1° andar, para a Central e  na  APCD  Regional  Vila  Mariana  Rua. 

Dr. Diogo de Farias, n°66 — Vila Clementino, com o encaminhamento da  1‘ via dentro  do  prazo 

legal. 

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científico, Grupo de Estudo, serao por chapas 

Completas e para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. O Prazo de 

inscrição encerra-se no dia 20 de março de 2020 às 20:OOh na secretaria dos Conselhos da 

APCD-Central e na APCD Regional Vila Mariana 20:OOh. 

Os candidatos ao cargo do Conselho Deliberativo APCD Central, eleitos no primeiro pleito como 
representantes das respectivas Regionais em 20/05/2020, reunir-se-ào atë a primeira 
quinzena do mês de Junho nas suas respectivas Macrorregiöes para elegerem por aclamaçño 
dos representantes prescrites, os Conselheiros titulares e suplentes (CODEL-APCD), na 
proporçño prevista no artigo 65 do Regulamento Eleitoral combinado com o artigo 41 do 
Kstatuto Social da APCD Central, todo processo eleitoral sera organizado pelos coordenadores 
da Macrorregiäo e condusido pelo Delegado Eleitoral indicado pelo COEL Central, que deverñ 
obedecer aos critërio s eleitorais definidos no Regulamento Eleitoral da APCD Central. 

Sño Paulo, 13 de fevereiro de 2020. 
 
 

  Munira Kaissar Nassr 
 

Presidente secretäria Geral 

EdITAL dE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORdINÃRIA dAS
ELEIÇÔES dA ASSOCIAÇÀO PAULISTA dE CIRURGIOES dENTISTAS

REGIONAL Vlla Mariana
A diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões dentistas Regional Vila Mariana -, no 
uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 44,4õ,46,47,48 do Estatuto Social 
em vigor determina e torna publica a data de 20 de maio de 2020, para as Eleições 
dos cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário Geral e 
Tesoureiro Geral da APCd — Central e Regionais; diretor e Vice-diretor dos departa-
mentos Científi cos e Grupos de Estudos; Representantes das regionais para que em 
segunda votação os mesmos elegerão os membros titulares do Conselho delibera-
tivo da APCd (COdEL-APCd), referente à gestão 2020/ 2023. Membro s do Conselho 
Fiscal (COFI-APCd) e E; 1 eleitoral 1 (COEL-APCd), referente à gestão 2020/ 2026. 
Conselheiros  dos  Conselhos  Deliberativo;  Fiscal  e  Eleitoral  das  Regionais,  quando 
previsto. As inscrições deverão ser feitas através de requerimentos próprios, em duas 
vias, enviados e protocolados na secretaria dos Conselhos da APCd-Central, sito à 
Rua Voluntários da Patria, n° 547 — 1° andar, para a Central e na APCd Regional Vila 
Mariana Rua. dr. diogo de Farias, n°66 — Vila Clementino, com o encaminhamento da 
1‘ via dentro do prazo legal. 

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científi co, Grupo de Estudo, serão por 
chapas Completas e para os Conselhos deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. 
O Prazo de inscrição encerra-se no dia 20 de março de 2020 às 20:OOh na secretaria 
dos Conselhos da APCd-Central e na APCd Regional Vila Mariana 20:OOh. 

Os candidatos ao cargo do Conselho deliberativo APCd Central, eleitos no primeiro 
pleito como representantes das respectivas Regionais em 20/05/2020, reunir-se-ão 
atë a primeira quinzena do mês de Junho nas suas respectivas Macrorregiões para 
elegerem por aclamação dos representantes presentes, os Conselheiros titulares e su-
plentes (COdEL-APCd), na proporção prevista no artigo 65 do Regulamento Eleitoral 
combinado com o artigo 41 do Estatuto Social da APCd Central, todo processo eleito-
ral será organizado pelos coordenadores da Macrorregião e conduzido pelo delegado 
Eleitoral  indicado  pelo COEL Central,  que  deverão  obedecer  aos  critérios  eleitorais 
defi nidos no Regulamento Eleitoral da APCD Central.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.

  

dra. denise Cavalieri                                     Munira Kaissar Nassr
   Presidente                                                   secretäria Geral 

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

Falar com Paiva

Alugo sAlA
pArA consultório 

psiquiátrico /
psicológico

(11) 99991- 1368

Vila Mariana

Fone: (11) 98578-1020

Sobrado com 155m²,
R$ 3.200,00

Rua  Joinville, 5 salas,
3 Wcs. Aceito

Corretor. Totalmente
Reformado

ToQuE jÁ!!!

Fone: 5072-9636
Whatapp: 99132-1189 

Teclado, Violão,
e outros.

Fácil e rápido.
Também 3a idade.

coMpro
liVros usados

RETIRO
NO LOCAL
11- 97230-2978

WhatsApp
clblivros@gmail.com

passa-sE 
roupas 

para fora !

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

Valor R$ 100,00 

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.

Minuto DE rEFlEXÃo
Contribua com sua parcela, para tornar mais belo este mundo.

Um pequenino gesto uma ação insignificante, podem melhorar muito o 
ambiente em que nos encontramos, elevar o entusiasmo de quem esta 

desanimado, reanimar aquele que esta desiludido.
Um simples aperto de mão confiante faz renascer, por vezes a coragem 

de quem estava por fraquejar.
Então! contribua com alguma coisa parar tornar mais belo este mundo. d.C.V.
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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  

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

Av. Dr. Altino 
Arantes, 524

Vila Clementino

3479-0801 / 99488-3594

www.jaoki.com.br

J. AOKI
ImóveIs

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

AP .VL CLEMENTINO 115M²
PRÓX. METRÔ HOSP. SÃO PAULO

3 dorm,sendo 1 ste c/varanda, sala 2 amb 
c/ varanda, lazer completo, 2 vagas 

R$ 730 MIL

AP.METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE 65M²

reformado, 2 dorm, sala 2 amb, WC, lavand, 

lazer total 1 vaga 

R$ 450 MIL. Pronto para morar

CASA SAÚDE - 8X25M² 
ÁREA CONSTRUÍDA

3 dorms,  2 salas, 1 vaga,
edícula. R$ 530 mil

AP. METRÔ SANTA CRUZ  
80M²

3 dorm, sala 2 amb, 2 
WC, coz, lavand. s/vaga

R$ 360 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorm, sala 2 amb c/ 
varanda. DE, lazer total,

1 vaga. R$ 390 MIL

APTO JABAQUARA

76M² AU

3 dorms, 1 vaga, lazer 
total. R$ 320 mil

CASA METRÔ SÃO JUDAS 
240 M² AU

3 dorm, 1 ste, 2 salas, 
4 WC, edícula c/ 1 dor e 
WC, lavand. R$ 870 MIL

APTO METRÔ
VILA MARIANA

2 dorms, DE, sala 2 
ambs, 1 vaga, prédio 
padrão. R$ 2.500,00 - 

Cond. Baixo.
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APTO METRÔ PÇA DA ÁRVORE 
1 QUADRA DO METRÔ - 75 M²

Reformado!!!, 3 dorms, 
sala 2 amb, coz, 1 vaga  

R$ 360 mil

APTO PRAÇA DA ÁRVORE 
70M2 

2 dorms, sala 2 ambs c/
 varanda, coz, lavand, 

1 vaga. R$ 480 mil

METRÔ PARAÍSO
60 M² AU

2 dorms, sala 2 ambs,
coz, WC, s/ vaga.

Reformado - R$ 320 MIL

APTO METRO ANA ROSA
86 M² AU

2 doms, sala 2 ambs, 
2 WC, coz, AS, DE, 1 

vaga. R$ 440 MIL APTO METRÔ HOSPITAL
SÃO PAULO 86 M²

2 dorm, sala 2 amb, c/
varanda. DE lavand, 

lazer total. R$ 480 MIL

AP. PARAISO 100 M²
3 dorm, sala 2 amb, 

coz ; DE 1 vaga
R$ 2.600,00

AP. VL. CLEMENTINO
PRÓX METRÔ SANTA CRUZ

3 dorm. sendo 1 ste, sala, 
coz, WC. DE  2 vagas

R$ 2.500,00
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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 ComERCIAISSoBRADoS

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$ 600.00

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

HIGIEnÓPoLIS
R$ 4.000.00
BOX MEDINDO 

6.5 X 8.5 METROS

VILA BRASILInA
R$ 300.00

1 DORMITORIO E 
BANHEIRO QUINTAL 

LATERAL

ÁGUA FUnDA

R$ 600.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 

QUINTAL

IPIRAnGA
(PERTo Do mETRo)

R$ 700.00
DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO AREA DE 
SERVIÇO E QUINTAL

JABAQUARA /
VILA CAmPESTRE

R$ 800.00
1 DORMITORIO GRANDE  
SALA GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL E 
AREA DE SERVIÇO

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 CAmPAnÁRIo

R$ 800.00

2 DORMITORIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA COBERTA

IPIRAnGA
(PERTo Do mETRo)

R$ 1.000.00
1 DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO AREA
DE SERVIÇO

V. BRASILInA

R$ 800.00

1 DORMITORIO

GRANDE SALA

COZINHA BANHEIRO 

QUINTAL GRANDE

E LAVANDERIA

COBERTA

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$ 4.000.00  

(ComERCIAL)

4 DORMITORIOS SALA 

2 AMBIENTES COPA 

E COZINHA COM AE 

QUINTAL NOS FDS

COM BANHEIRO 

DISPENSA HALL 

CORREDOR COM

6 VAGAS DE CARRO

VILA mARIAnA
R$ 900.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO QUINTAL 
PEQUENO

VILA BRASILInA
R$ 1.000.00

1 DORMITÓRIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO COBERTA 
E QUINMTAL GRANDE

moInHo VELHo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
QUINTAL

SÃo JUDAS

R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS

SALA COZINHA 

BANHEIRO AREA 

SERVIÇO QUINTAL

E GARAGEM

PARA 2 CARROS

JABAQUARA
V.CAmPESTRE

R$ 800.00
1 DORMITORIOGRANDE 

SALA GRANDE COZINHA 
BANHEIRO QUINTAL E 

AREA DE SERVIÇO

VILA PRUDEnTE

R$ 2.000.00

2 DORMITÓRIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA QUINTAL 

GARAGEM.TODA REFORMADA

JoRDAnÓPoLIS / S. BERnARDo

Do CAmPo R$ 1.700.00

2 DORMITORIOS COM 1 SUITE

SALA COZINHA BANHEIRO LAVABO 

QUINTAL E GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE (ConDomÍnIo 

FECHADo) R$ 2.200.00

2 SUITES COM AE SALA COZINHA 

COM AE LAVABO AREA DE SERVIÇO

E 2 VAGAS E GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 1.200.00

1 DORMITORIO COM AE SALA 

COZINHA COM AE BANHEIRO AREA 

SERVIÇO 1 VAGA

IPIRAnGA

( PERTo Do mETRo IPIRAnGA)

2 DORMITORIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA

CAmBUCI R$ 1.600.00

(PACoTE)

1 DORMITORIO COM AE SALA C/

SACADA COZINHA COM AE BANHEIRO 

AREA SERVIÇO GARAGEM

RUDGE RAmoS-SÃo BERnARDo CAmPo
R$ 3.200.00 (PACoTE)

SALÃO COM 175 METROS COM BANHEIRO E COZINHA

+ UM ASSOBRADADO COM 2 DORMITORIOS

SALA COZINHA BANHEIRO
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•HISTÓRIA

Aeroporto de Congonhas foi construído 
em área que pertencia a outro município

O SPZS  está comparan-
do presente e passado, re-
lembrando fatos, mostrando 
como o crescimento desor-
denado da cidade responde 
por problemas da atualidade. 
Em nosso site, confi ra a com-
paração entre as imagens 
com efeito especial.  E mais 
novidades virão, aguardem!

Quando se diz que a ci-
dade cresceu desordenada-
mente, o primeiro ponto de 
ocmparação é o número de 
habitantes - a cidade tinha 
pouco mais de 20 mil habi-
tantes no fi nal do século XIX 
e passou para 11 milhões em 
apenas 100 anos. Para uma 
cidade que celebra quase 500 
anos, o número efetivamente 
impressiona. 

Mais do que surpreender, 

o crescimento demográfico 
mostra que bairros inteiros 
se formaram para além do 
centro antigo em apenas com 
século, com milhares de ha-
bitações sendo construídas. 
Ao mesmo tempo, surgiram 
avenidas, pontes, viadutos, 
ruas de terra que aos poucos 
ganharam asfalto.

Até 1935, São Paulo e 
Santo Amaro eram cidades 
diferentes. O atual bairro 
paulistano da zona sul só foi 
incorporado à cidade porque 
era em seu território que se 
encontrava o terreno escolhi-
do para abrigar o Aeroporto.

Congonhas foi inaugura-
do em abril de 1936 em uma 
região ainda despovoada e, 
rapidamente, o entorno se 
transformou com a rápida 

expansão paulistana. Bairros 
como o Jabaquara, Brooklin, 
Campo Belo e Moema viram 
a multiplicação de casas e 
prédios inteiros.

O Aeroporto cresceu e se 
tornou o maior da América 
Latina na mesma velocidade. 
Acidentes como os de outu-
bro de 1996 e Julho de 2007, 
com quedas de aviões que 
mataram todos os ocupan-
tes, fi zeram surgir debates e 
planos de alterar a operação 
de Congonhas. 

O fato é que ao longo do 
século XX a cidade cresceu 
sem legislações que impe-
dissem - muitas vezes, pelo 
contrário, estimulavam a ocu-
pação. E as tragédias no en-
torno do Aeroporto acabam 
esquecidas com o passar do 

tempo e a realização de al-
gumas obras de ampliação 
consideradas paliativas por 
urbanistas. 

Hoje, Congonhas não tem 
mais voos internacionais, mas 
disputa com Guarulhos o títu-
lo de mais movimentado do 
país e recebe, por dia, mais 
de 50 mil passageiros que se 
distribuem por cerca de 600 
voos. Só de cargas são cerca 
de 160 toneladas diárias pas-
sando por ali. Recebeu, em 
2019, 217.252 aeronaves ope-
radas pelas empresas Azul, 
Gol, Avianca e Latam. 

Tem 150 estabelecimentos 
comerciais, ocupando 14% da 
área do aeroporto, que em 
breve terá também uma mega 
loja no antigo hangar da Varig, 
em concessão da Infraero.

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 8216-2837APARELHOS 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

Estética e Saúde


