Praças de alimentação e
restaurantes de shopping centers
estão abrindo das 16h às 22h

Abraçaço com projeções a
laser na próxima terça, 14,
defendem Cinemateca
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Obras da Ciclovia avançam
Foto: Rodrigo D’Angelo

A Ciclovia da Rua Domingos de Morais, que interliga a pista da Avenida
Paulista e Bernardino de
Campos com a da Avenida Jabaquara, é uma
antiga reivindicação de ciclistas e ativistas. Agora,
as obras acontecem em
ritmo acelerado e a previsão é de que a pista já
funcione em agosto, com
conclusão em 31 de julho.
A Prefeitura já está anunciando, paralelamente,
que a Ciclofaixa de Lazer
deve ser retomada dia
19 de julho, mas ainda
não se sabe como será a
finalização da construção
da nova pista, segrega-
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da, com a operação das
ciclofaixas de lazer aos
domingos e feriados na
mesma via. Página 3
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Ibirapuera, Aclimação e
Independência: parques
reabrem na próxima semana
Parques municipais
vão reabrir dia 13, mas
apenas de segunda a
sexta, em horário reduzido e sem permitir acesso
a quadras ou equipamentos de ginástica, playground e bebedouro.
Nem todos estarão operando, entretanto - estaduais também permanecem fechados. Página 4

Central Mecanizada de Triagem
de recicláveis completa seis anos
A Central Mecanizada de Triagem Carolina
Maria de Jesus, que faz
triagem de material reciclável, chega aos seis
anos operando. A coleta
seletiva cresceu na cidade durante a quarentena, com as pessoas mais
tempo em casa. Página 2
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MEIO AMBIENTE
Pequenas ações trazem grandes resultados
A pandemia do novo Coronavírus modificou a rotina de
famílias e empresas em todo
o planeta. E nessa rota de mudanças, certamente a higiene
e a limpeza, em ambientes
privados ou públicos, ganhou
destaque e importância ainda
maiores. Paralelamente, a humanidade precisou rever também seus conceitos, ampliar
suas noções de solidariedade e
entender a relevância de pequenas atitudes cotidianas.
Por ficarem mais tempo
dentro do ambiente doméstico,
as pessoas precisaram rever
seus relacionamentos próximos
e participar mais ativamente
das tarefas domésticas. Cozinhar, fazer a faxina, planejar as
compras e o cardápio, separar
os resíduos comuns dos recicláveis, ensacar corretamente
o lixo... Tudo isso passou a
ser alvo de atenção de muita
gente que não habitualmente
cuidava da gestão domiciliar.
Antes, tudo era feito de forma
mais automática, sem que os
munícipes prestassem atenção
à quantidade de resíduos que
saía de suas casas semanalmente: gastavam com o consumo
e boa parte dessas compras
acabava no lixo.
Nesse processo, várias descobertas aconteceram. Como
a coleta continuou ocorrendo
normalmente - inclusive a seletiva - os profissionais da limpeza, como coletores de resíduos
e motoristas dos caminhões
- tiveram suas ocupações mais
visíveis e valorizadas.
A geração de resíduos aumentou e munícipes que nunca
haviam separado os recicláveis passaram a participar da
coleta seletiva na cidade, ao
perceberem a quantidade de
embalagens que trazem dos

supermercados, farmácias e
outras lojas, principalmente
quando aumenta o tempo de
presença em casa.

Permacultura

Mesmo quem já separava os
recicláveis há muitos anos pode
se surpreender com algumas
descobertas.
Adilciara Gouvea, moradora
de Mirandópolis sempre separou recicláveis e acredita que só
deve ir para a coleta seletiva o
que não pode antes ser reaproveitado. Adepta da “Permacultura”, ela diz que seu objetivo é
ter um estilo de vida simples e
saudável. O conceito de permacultura surgiu nos anos 1970
e representa, basicamente, a
convivência harmônica entre o
ser humano e a natureza, com
agressões mínimas e busca por
ações cujo impacto permita
recuperação em curto espaço
de tempo.
Mas, durante a pandemia, a
moradora procurou aprimorar
esse olhar. Ela afirma que, a
partir dessa visão macro, passou a acreditar que as soluções
estão, na verdade, em pequenas
coisas, em pequenas atitudes. E
passou a fazer pesquisas sobre
o que mais poderia fazer.
Ela descobriu, por exemplo,
que uma amiga coleta lacres de
latas de alumínio e tampinhas
de garrafas pet para doar a entidades que conseguem trocar
esse material por cadeiras de
rodas para famílias carentes
que necessitam do equipamento ou transformar em recursos
para o tratamento de câncer.
“Eu achava que era uma
lenda e descobri que é verdade.
Não consumo muito latinhas
ou garrafas pet, mas passei a
juntar e estimular outras pessoas a fazerem o mesmo”, diz

ela, indicando que para conhecer melhor sobre a doação dos
lacres de alumínio, basta buscar
nas redes sociais pela hashtag
#nãoémito.
O Hospital do Amor de
Barretos (antigo Hospital do
Câncer de Barretos) também
recebe lacres de alumínio, que
são enviados por pessoas do
país inteiro. Os lacres são vendidos à indústria de reciclagem
do alumínio e a verba é revertida em pesquisa, prevenção e
tratamento do câncer
Adilciara passou então a
pesquisar mais sobre destinação correta de todo tipo de material, reciclável ou não, como
cacos de cerâmica, retalhos de
tecido e outros. “Quero sair
dessa quarentena melhor do
que antes. Por isso, busco me
atualizar diariamente”, conclui.

Culinária

Já Paulo Argemiro e a esposa
Diana sempre foram preocupados com a boa alimentação e a
produção caseira de refeições
saudáveis. Durante a pandemia, o casal de dentistas passou
a ficar muito mais tempo em
casa e a aprimorar essa relação
com a produção de receitas.
Eles começaram a pesquisar com mais profundidade
o uso integral dos alimentos.
“Com mais tempo em casa,
começamos a prestar atenção
na quantidade de lixo orgânico que produzíamos: cascas,
sementes, talos... E passamos a
buscar receitas para aproveitar
também esses alimentos, muitas vezes ricos em nutrientes,
saborosos”, conta.
Além de gerar menos resíduos e garantir saúde, Paulo
acredita que essa mudança de
atitude precisa se popularizar
também por conta da escassez

ATÉ OS LACRES DE LATINHAS DE ALUMÍNIO PODEM
FAZER A DIFERENÇA: ACUMULADOS,

SÃO TROCADOS POR CADEIRAS DE RODAS

de recursos naturais e financeiros. “O futuro da humanidade
vai depender de novos hábitos:
preservar água, racionalizar
alimentos, gerar menos resíduos, gastar menos energia
e combustível... As famílias
vão precisar economizar mais.
Racionalizar alimentos e aproveitar melhor o que a natureza
nos dá é essencial”, conclui.

Destinação
correta

Outra mudança comum
nessa quarentena é a reorganização da casa, a preocupação
com a limpeza de quintais e
jardins. O leitor Marcos Irineu
mora perto de um Ecoponto.
Há tempos aprendeu que ali
pode levar sobras de material
de construção quando faz uma
pequena reforma na casa ou
quando conserta sua calçada.
Com o passar do tempo,
descobriu que poderia levar
também as sobras de jardinagem, móveis que deseja descartar e não estão em boa condição para doar.
Durante a quarentena, ele
aproveitou para reorganizar
a casa, fazer alguns pequenos
reparos nas janelas do imóvel e novamente recorreu ao

LIMPEZA URBANA

Ecoponto para levar um sofá
antigo e que já não tinha recuperação. “Estofados acumulam
muito ácaro e quando estão
muito antigos não basta mais
higienizar. Achamos melhor
trocar, especialmente nesse
momento que o ideal é preservar a saúde e cuidar para não
ter problemas respiratórios”,
diz ele que é aposentado e está
no grupo de risco.
Embora separe o reciclável
para coleta seletiva, Marcos
eventualmente também opta
em levar alguns materiais para
o Ecoponto, como garrafas de
vidro, por exemplo. “Prefiro levar e depositar nos contêineres
que ficam lá”, diz ele.
A coleta seletiva na cidade
é oferecida em muitos bairros
porta a porta, ou seja, caminhões passam uma ou duas
vezes por semana para coletar
exclusivamente recicláveis. Nas
zonas sul e leste da capital, o
serviço é prestado pela concessionária Ecourbis Ambiental.
Para saber o horário em que
o caminhão passa em sua rua,
basta acessar www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html
Há também ruas onde foram instalados contêineres
verdes, marcados com o símbolo da reciclagem, onde os

próprios moradores podem
deixar o material reciclável em
qualquer dia ou lugar. Depois,
caminhões fazem a retirada
mecanizada dos contêineres,
em datas definidas.

Bagulhos

Durante a pandemia de Covid, é importante também não
se esquecer de que outras doenças não desapareceram. É o
caso da dengue e outros problemas de saúde provocados pelo
mosquito Aedes aegipty e por
animais como ratos e escorpiões. Para evitar a proliferação
desses vetores de doenças, é
essencial manter quintais e
jardins limpos, sem objetos que
possam acumular água ou esconder animais sinantrópicos.
Pequenas quantidades de
entulho podem ser levadas aos
ecopontos, que abrem diariamente. Outros itens - como
tonéis antigos,eletrodomésticos
quebrados etc - também podem ser disponibilizados na
porta de casa, no dia em que
ocorrer a Operação Cata Bagulho. Para saber a data em
que vai passar em sua casa ou
conhecer os endereços dos
ecopontos, ligue 156 ou acesse:
bit.ly/2AAf2ZE

Central de Triagem completa seis anos com recorde de volume
No dia 16 de julho, a Central Mecanizada de Triagem
Carolina Maria de Jesus, em
Santo Amaro, zona sul da capital, completa seis anos de funcionamento. Construída pela
concessionária Ecourbis Ambiental em uma área de quase
cinco mil metros quadrados,
a CMT conta com tecnologia
europeia que permite a separação de até 250 toneladas de
materiais recicláveis por dia.
A separação se dá por um
sistema de esteiras que tem
controle computadorizado e
sensores ópticos. O sistema
funciona com auxílio de agentes ambientais, responsáveis
pelo controle de qualidade do
material reciclável separado
e checando que a separação
automática ocorreu de forma
correta.
A Central contempla a separação dos principais com-

ponentes recicláveis sendo
eles: papel, papelão, embalagens de cartão para alimentos
líquidos, materiais ferrosos e
não-ferrosos e plásticos, inclusive pela cor, triados de
acordo com suas características físicas. Quando o processo
é finalizado, os materiais são
levados para uma prensa e
embalados em fardos.
Depois, são direcionados
às indústrias de transformação, ou seja, para a reciclagem
propriamente dita. Todo o
processo de comercialização
do material é de responsabilidade da Coopercaps, a cooperativa de catadores indicada
pela prefeitura para atuar na
CMT e a receita obtida com a
venda do material é integralmente das cooperativas.
Esse funcionamento ágil
e automatizado tem sido essencial durante a quarentena,

quando as cooperativas estão
com trabalhos suspensos para
preservação da saúde dos catadores. Paralelamente, a coleta seletiva cresceu quando
comparada ao mesmo período do ano passado, com aumento de quase 400 toneladas
de recicláveis coletadas em
toda a cidade.
Localizada na Avenida
Miguel Yunes, nº 345, Vila
Sabará, a CMT ainda desenvolve ações de educação ambiental, como a recepção de
estudantes - que agora estão
suspensas por conta também
da pandemia.
Participar da coleta seletiva na cidade é muito simples:
basta acessar basta acessar
www.ecourbis.com.br/coleta/
index.html para saber os dias
em que a coleta de recicláveis
é feita na rua onde mora. O
serviço também é prestado

pela Ecourbis. O munícipe
pode e deve contribuir colocando todos os materiais
recicláveis em um único saco
(não precisa ser um material
em cada saco), já que a triagem é feita na Central. .

Carolina

A Central Mecanizada de
Triagem homenageia a ca- tadora e escritora CarolinaMaria

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

de Jesus. Mulher, negra, pobre,
semi-analfabeta, Carolina vivia
na Favela do Canindé onde,
para sobreviver, pas- sou a catar papel.
Mas, nem tudo que Carolina encontrava, vendia: alguns
livros e cadernos com folhas
em branco eram guardados.
Carolina lia os livros e passou
então a anotar nos cadernos
encontrados nas ruas, obser-

vações sobre o mundo em seu
redor. Descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, Carolina
teve suas anotações transformada em livro aclamado pela
crítica e que até hoje é exemplo
de literatura desenvolvida por
mulher negra: Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, de 1960). Antes de morrer,
em 1977, Carolina ainda escreveu outros três livros.
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•TRÂNSITO

Domingos de Moraes: ciclovia
fica pronta em 31 de julho
As obras não pararam nem
com a quarentena e a previsão
deve se concretizar: a Ciclovia
da Rua Domingos de Moraes,
prometida há anos e adiada por
conta das obras de expansão
da Linha 5 - Lilás do metrô e
também por conta de erros no
projeto original, vai ﬁcar pronta
até dia 31 de julho. Pelo menos
é o que prometem a Companhia de Engenharia de Tráfego
e o Colégio Marista Arquidiocesano, responsável pelo custeio
da obra como compensação
ao município por ser um pólo
gerador de tráfego local.
Em nota, o Colégio informou que as obras seguem conforme planejado. A execução
dos serviços é de responsabilidade do Colégio, acompanhada
pela CET, por meio de uma
empresa contratada.
Alguns leitores relataram
ter visto pessoas trabalhando
na obra sem o uso de máscaras
de proteção, por conta da pandemia de Covid no município.
Segundo o Colégio, a empresa
contratada para a execução do
projeto que é responsável pelo
fornecimento de EPI’s e demais
equipamentos. E informa que
os procedimentos foram reforçados para garantir a segurança
dos trabalhadores.
Moradores também demonstraram preocupação com
a proteção de árvores e arbustos ao longo do trecho.
“A obra se concentra entre
a Av. Lins de Vasconcellos e a
Rua Sena Madureira, portanto
não haverá intervenções no
canteiro em frente ao Shopping
Santa Cruz. Nenhuma espécie
de árvore será retirada”, aponta a nota enviada pelo Colégio.
Por fim, o Arquidiocesano
também explica que a CET está

Fotos: Rodrigo D’Angelo
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acompanhando a implantação
da faixa de rolamento da ciclovia na largura prevista”.
Antes mesmo do início da
operação da Ciclovia, está prevista a retomada da Ciclofaixa
de lazer - aquele projeto em
que há sinalização implantada aos domingos e feriados,
por algumas horas, para que
a população possa usar suas
bicicletas em área segura nos
principais corredores viários
urbanos. A Ciclofaixa de Lazer
será retomada no dia 19 de julho e o Corredor Domingos de
Morais, Jabaquara, Vergueiro,
onde há obras da nova ciclovia,
está incluído no trajeto.
A Prefeitura ainda não esclareceu como será a retomada
da Ciclofaixa paralelamente à
continuidade das obras físicas
da ciclovia.
A ciclovia da Rua Domingos
de Morais, que vai ligar a pista
exclusiva da Rua Vergueiro
com a ciclofaixa da Avenida
Jabaquara, será segregada, ou
seja, separada das faixas de
rolamento - deve gerar mais
segurança para quem usa as
bikes, motoristas e pedestres.
Vale ressaltar o recente e intenso aumento na circulação
de bicicletas nos serviços de

entrega por aplicativos.
As obras tiveram início em
fevereiro com previsão de 100
dias para conclusão, mas a
pandemia pode ter atrasado a
conclusão.
Plano Cicloviário
O novo Plano Cicloviário
da cidade de São Paulo prevê
173 quilômetros de novas conexões (integração da malha)
e 310 quilômetros de reformas
e melhorias em estruturas já
existentes, sendo que 41 já
foram entregues e outros 92
estão em obras, segundo a
Prefeitura, mas muitos ativistas e ciclistas duvidam que a
meta será atingida. O projeto
também prevê 12 quilômetros
de remanejamentos, considerando as particularidades do
viário, a segurança dos usuários e a fluidez no trânsito. A
cidade passaria dos atuais 503
quilômetros para 676km, ainda
esse ano.
Entre as promessas, há novas pistas exclusivas para bikes
previstas na rua Luís Góis, corredor formado pelas avenidas
Prof. Abraão de Moraes/Ricardo Jafet, além de conexão
da Avenida Bosque da Saúde
com a ciclofaixa da Avenida
Jabaquara.

EAD
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•ESPECIAL - CORONAVÍRUS

Parques reabrem só em dias de semana
Uma semana depois dos
clubes esportivos municipais,
chegou a vez de os parques
reabrirem seus portões ao
público. Mas, para evitar aglomeração e proximidade física
entre os visitantes, a Prefeitura anunciou que só 70 dos
108 parques da cidade estarão
recebendo público e, ainda
assim, apenas em dias de semana, com horário reduzido.
Parques maiores, como o
Ibirapuera, vão reabrir das 6h
às 16h, somente de segunda
a sexta-feira. Já os parques
menores autorizados a receber público, vão funcionar das
10h às 16h.
Os visitantes poderão correr, fazer caminhadas, andar de bicicleta, conforme a
estrutura de cada parque e

Quadras não poderão ser usadas pelos visitantes
suas regras habituais. Já os
equipamentos de ginástica
estarão interditados, assim
como os de playground infantil, e os esportes coletivos não
poderão ser praticados - as
quadras poliesportivas estarão fechadas. Bolas e outros
equipamentos de esportes

coletivos não podem entrar.
Os visitantes também devem levar sua própria água
ou compra-la nos vendedores
ambulantes e restaurantes
autorizados dos parques,
que também vão retomar atividades. Os bebedouros não
estarão disponíveis.

No caso do Ibirapuera,
a marquise também estará
fechada ao público. Apenas
alguns dos portões estarão
abertos e haverá controle de
capacidade máxima - ou seja,
se a vigilância constatar que
há muitos visitantes, pode impedir a entrada de mais pessoas. A máscara é obrigatória.
Os banheiros estarão aberto
e a limpeza será reforçada,
segundo a Prefeitura.
Além do Ibirapuera, só o
Parque do Carmo também
poderá abrir das 6h às 16h.
Em alguns parques que
possuem áreas gramadas,
há projeto de marcação para
que o distanciamento social
seja cumprido. Alguns deles
receberam o recurso, como
o Ibirapuera, Carmo, Burle
Marx e Povo, com auxílio da
iniciativa privada.
Os parques da Aclimação
e Independência também
estão na lista daqueles que
serão abertos nos próximos
dias. Já os parques Trianon,
Guarapiranga, Previdência,
Nabuco, Lina e Paulo Raia,
Cordeiro Martin Luther King,,
Casa Modernista, Mário Covas
e Chuvisco estão na lista dos
parques que ainda não poderão iniciar o funcionamento.
A Prefeitura ainda não deu
previsão para abertura aos
ﬁnais de semana ou de todos
os parques. Vale lembrar que
também a ciclofaixa de lazer
deve ser reativada no próximo dia 19 de julho, quando
um novo patrocinador assume a operação do projeto.

•CULTURA

Cinemateca terá abraçaço na
próxima terça, 14 de julho
Na próxima terça, dia 14,
uma nova manifestação de
apoio à Cinemateca vai acontecer. O Abraçaço vai contar
com projeção de Laser por
Paulo Fluxuz e o objetivo, claro, é chamar a atenção para
o abandono desse que é um
espaço de cultura, história e
arquitetura...
A Cinemateca abriga o
maior acervo audiovisual do
Brasil e um dos maiores do
mundo, reúne a história brasileira de cinema e vídeo,
tem em seu acervo raridades como todo o material
da antiga TV Tupi e promove
festivais, apresentações em
salas e ao ar livre, eventos
temáticos...
Além disso, a Cinemateca
está sediada em um prédio
que é patrimônio histórico
brasileiro e que resgata É
a hisM
TAMBbairro
A Mariana,
GO
A
tória
daR
Vila

onde está sediada, e da capital paulista.
O espaço corre risco porque o Governo Federal não
tem repassado recursos e
ameaça fechar o espaço. O
presidente Jair Bolsonaro havia prometido nomear Regina
Duarte, ex-scretária de Cultura, para administrar o espaço,
mas o cargo sequer existe e
não há qualquer indício de
que essa ou outra mudança
acontecerá.
O abraçaço acontece das
16h às 19 horas para protestar
“contra a irresponsabilidade
do governo federal diante do
risco eminente de um desastre na Cinemateca Brasileira”.
Os organizadores lembram
que os participantes deverão
usar máscaras e respeitar distância segura. A Cinemateca
E
ARTRaul
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BRnoALargo
Ofica
Cardoso, 207.
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◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
instrumentos musicais

SEBO DO JOÃO BAURU

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

•GASTRONOMIA

Para jantar, só restaurantes dos
shoppings podem receber clientes
Os restaurantes e bares
já podem abrir as portas na
cidade de São Paulo, entre
11h e 17h. De acordo com a
Prefeitura, para a retomada
segura das atividades, é importante evitar aglomerações
e descuido da clientela - o
que é mais comum em happy
hours e jantares, quando as
pessoas passam mais tempo
nesses ambientes fazendo
suas refeições, bebendo...
Mas, como o horário de
reabertura dos shopping centers da capital é diferente
- entre 16h e 22h, o Governo
do Estado autorizou que as
praças de alimentação recebem público sentado nesse
mesmo horário.
Vale destacar, entretanto,
que o número de lugares
está reduzido, com muitas
cadeiras e mesas interditadas

para evitar proximidade física
entre os clientes e aglomerações.
Nos shopping centers da
região há, além das cadeiras
em mesas nas praças de alimentação propriamente ditas, onde imperam as opções
em fast food, alguns restaurantes - que também estarão
seguindo rígidos protocolos
de segurança e limitando a
capacidade total de atendimento, ou seja, também não
atingindo a lotação normal.
No Plaza Sul, entre as opções há Outback Steakhouse,
Madero hamburgueria, Braugarten Cervejaria (cardápio
alemão), e Pecorino (cardápio
italiano). O centro de compras também conta com cafeterias com lugares próprios,
fora da praça de alimentação,
como a Manteigaria Lisboa

(com quitutes portugueses)
ou Starbucks (cafeteria).
No Shopping Metrô Santa
Cruz, a clientela encontra
lugares na hamburgueria A
Chapa, na cafeteria Havana e
na cervejaria Brau.
Já no Patio Paulista, os
restaurantes com lugares
próprios são o Poke Poke (havaiano), o Almanara (comida
árabe), o Jig´s (grelhados e
saladas), cervejaria Braumeister e o restaurante italiano
Pecorino.
O uso de máscaras em
todo o ambiente dos shopping centers é obrigatório e
há limites de lotação não apenas nos próprios restaurantes
e praças de alimentação mas
também nos elevadores e
distanciamento nas escadas
rolantes. Os serviços de vallet
estão suspensos.

ESPETINHOS

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

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

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
- Planalto Paulista -

Fones: 2276-7901
* 2275-8219
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Um em cada dez paulistanos já Qual a durabilidade de
teve Coronavírus, diz Prefeitura um implante dentário?

Depois de visitar quase 6
mil domicílios e fazer testagem
para amostragem com mais
de 2.800 pessoas, a Prefeitura
anunciou: 10% dos paulistanos
já contraíram Covid 19 e apresentam anticorpos da doença.
Ou seja, o Inquérito Sorológico
Municipal mostra que um em
cada dez paulistanos já tenha
tido a doença.
O número - que totaliza
1.200.000 casos - é semelhante
ao total de casos em todo o
país, mas isso se explica porque
a amostragem indica quantas
pessoas efetivamente já se
contaminaram, independente
da confirmação por teste de
cada um dos casos.
Se no princípio da pandemia
no Brasil a maior parte dos casos se concentrava em bairros
nobres - já que muitos contágios aconteceu no exterior por
empresários, estudantes ou
turistas - agora a doença está
principalmente nos bairros
mais pobres e nas casas que
concentram mais gente em
menos espaço.
Ou seja, a maioria das pessoas que se contaminaram de

Cidade voltou a ﬁcar movimentada nos últimos dias
março para cá é de pessoas que
continuaram a trabalhar, usar o
transporte público
Testes
A maioria dos países que
conseguiu controlar a Covid
de forma eficaz e sem novos
picos da doença atingiu esse
objetivo testando a população.
Segundo a Secretaria Municipal
de Saúde, a cidade recebeu o
total de 294 mil testes rápidos
do Ministério da Saúde e adquiriu mais 115 mil. Os testes têm
sido distribuídos e realizados
nas UBS, Hospitais Municipais,
UPA’s (Unidade de Pronto-Atendimento), Prontos-Socorros, Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 12h e 24h, das
seis Coordenadorias de Saúde.
Entre fevereiro e 1 de julho,
foram realizados 215.470 exames em pacientes com suspeita
da doença e profissionais de
saúde, principalmente, numa
média de 4.300 exames de
PCR por dia na capital. Proﬁssionais de segurança pública
em atividade com sintomas e
pessoas com 60 anos ou mais,
residentes em Instituição de
Longa Permanência para Idosos (ILPI) ou Centro de Acolhi-

da Especial para Idosos (CAEI)
com sintomas ou pessoas com
60 anos ou mais: com sintomas
de síndrome gripal iniciados
há pelo menos 8 dias também
forma testados.
Leitos
O Jornal São Paulo Zona Sul
também questionou a Secretaria Municipal da Saúde sobre a
contratação de leitos de hospitais particulares para atendimento aos pacientes de Covid
que buscam ajuda no SUS,
em equipamentos municipais,
que havia sido anunciado pelo
prefeito Bruno Covas em maio.
“Foram contratualizados 190
leitos de UTI Covid-19 em hospitais ﬁlantrópicos e privados;
Cruz Vermelha, Next Butantã,
Beneficência Portuguesa, Leforte, Hospital Albert Einstein,
Hospital Oswaldo Cruz, Santa
Casa de Santo Amaro, Santa
Cruz, Santa Isabel, Santa Marcelina, Hospital Salvalus e São
Cristóvão”, informou a SMS,
em nota, acrescentando que foram utilizadas 762 diárias para
o atendimento de 170 pacientes
nos leitos de UTI contratados,
com um total de 129 altas e 10
óbitos.

Cuidar da dentição natural
deve ser uma obsessão natural de todos. Manter limpos,
usando ﬁo dental e garantindo três escovações diárias,
visitar regularmente o dentista e cuidar da alimentação
são atitudes fundamentais.
Mas, quando por algum
motivo, perder algum ou
vários dentes naturais, certamente os implantes dentários são o que existe de
melhor na atualidade, representam avanço da ciência e
tecnologia em Odontologia.
“É importante lembrar,
entretanto, que os implantes
exigem tantos ou mais cuidados que os dentes naturais
para ter durabilidade”, explica Dr. Danilo Racy, especialista em implantodontia que
tem consultório na região.
“Há casos de pacientes
que têm o implante há mais

de 25 anos, mas outros que
descuidam da higiene e dos
cuidados perdem a coroa,
que é o dente artiﬁcial. Mas o
implante, continua no lugar”,
explica o especialista.
Na atualidade, é possível
fazer implantes de um, vários ou mesmo de todos os
dentes com colocação de
prótese completa permanente. Além de resgatar a
autoestima dos pacientes, a
implantodontia garante mais
saúde e qualidade de vida.
Dr Danilo Racy mantém
na região um Centro de Pós-Graduação de Dentistas na
área de Implantes Dentários
“Oferecemos implantes de
alto nível e última geração,
com custeio praticamente
restrito ao material usado”,
explica.
Esse tipo de atendimento
garante oportunidade de

repor dentes perdidos, ou
substituir pontes móveis,
dentaduras ou próteses mal
adaptadas por dentes ﬁxos,
ou dentaduras abotoadas.
A colocação dos implantes
é através de pequenas cirurgias, simples, sem dor, de
modo que ninguém deixará
de realizar seus afazeres no
dia seguinte à colocação,
nem ﬁcará sem seus dentes
provisórios”, conclui.

O curso e Pós Gradução
de Implantodontia está prestes a ser retomado, mas já
é possível antecipar a avaliação, que é realizada em
horário individual exclusivo,
agendado e com espaçamento. Ligue e se informe
pelos telefones (11) 32772706 ou 3341-0304, em horário comercial, com Rose ou
Márcia. Ou pelo WhatsApp
(11) 9 5571-6331.
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Vera Vilela

9 8216-2837
email:
vilelavilelaseguros@gmail.com

Fone: 9 9257-1177

Casas de repouso
CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

CORRIJA SEU SORRISO!
R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

Nova técnica permite uso de aparelho
Resp. técnica: Dra. Alessandra
M. Takaki - CRO 72928
ortodôntico
“invísível”
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856
Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

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

Serviço diferenciado
de assistência
com um simples
toque deObotão
nde o amor e oo
ism
proﬁssional m
se encontra

R. dos Cambuis, 183

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

PABX: (11) 5072-2020
WhatsApp: (11) 5072-2020;
(11) 98181-3467
CNPJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
www.instagram.com/jornalspzonasul

Distribuído gratuitamente às sextas feiras
em dezenas de bairros dos distritos oficiais
de Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,
Cursino e Ipiranga. Distribuição também em
meios digitais da edição eletrônica.

Fone:
5017-8320
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5588-3366/5588-4423

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.onix2007.com

CaSa tÉRREa
apto pRox. mEtRô
ExCElEntE apto SoBRado Vila GUaRani
V. GUaRani R$ 510 mil JaBaQUaRa SÓ R$ 280 mil mEtRô JaBaQUaRa
R$ 430 mil
PARA RENDA - Prox. Metrô 2 dorms com ars, sala 2 ambs, R$ 300 mil Com 2 VaGaS Travessa da Av Leonardo da

SoBRado
mEtRô SÃo JUdaS
R$ 690 mil

BElÍSSimo SoBRado pto paUliSta/ ExCEl. SoBRado 3 doRmS
JaBaQUaRa R$ 550 mil
CaSa tÉRREa
mEtRô - JaBaQUaRa
Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
Terreno
de
750
m2,
casa
com
10 min. a pé p/ o Metrô, 2
“R$ 800 mil”
apto pRÓx. mEtRô
JaBaQUaRa $ 370 mil

CLASSIFICADOS

Conceição e Jabaquara, 2 cozinha com armários, área
dormitórios, sala, coz, dep. emp, de serviço, vaga de garagem,
quintal e 2 vagas de garagem. playground, salão de festas,
Muito bom para investimento, portaria 24 horas, prox. comerfácil locação. REF.: 09-3683 cio e mercados. REF.: 05-3512

2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozinha, area de serviço,
2 vagas de garagem. Ótima
oportunidade! REF.:08-3774

apaRtamEnto 3 doRm.
SÓ R$ 320 mil

CaSa tÉRREa pRox.
mEtRô alto do
ipiRanGa - R$ 800 mil

ORAÇÕES

apto CoBERtURa
mEtRô R$ 900 mil

apto ConCEiÇÃo
“ BoCa do mEtRô”
R$ 235 mil

dorms c/ armários, sala , coz. c/ 3 dorms, ste,c/ arms, sala 3 dormitórios , sala , copa, 1 suíte, terraço, copa/cozinha
Excelente imóvel à 10 minutos armários, banh, acabto em por 2 ambs,lav, coz. c/ arms,qtal cozinha, lavanderia, 7 vagas com armários, jardim de
a pé do Metrô, em amplo celanato e madeira, garagem, c/ churr, dep. emp,entrada de garagem. Aceita imóvel casa inverno, lavabo, quintal com
ou apto. “URGENTE” Otima churrasqueira, 4 vagas de
terreno com 10 metros de Òtimo localização e bom para lateral,2 vagas com portão oportunidade.
07
15-2959
06 de
2020 PÁG.
Ref março
09- 2622 degaragem.Ref.:
investimento!. REF.: 08-3703 automatico. Ref 03-3615
fachada, 3 dormitórios, com
BEla CaSa tÉRREa
apto mEtRô
CaSa tÉRREa pRÓx. tERREno dE 640 m2
apto ao lado aV. armários, terraço, sala 2
R$
470
mil
mEtRô
mEtRô
JaBaQUaRa
JaBaQUaRa
R$ 685 mil
mEtRo
SÓ
R$
680
mil
BQ. SaúdE R$ 350 mil ambientes, cozinha, quintal,
REFORMADO, com 3 dorms
Oportunidade, muito bem locaJaBaQUaRa
R$ 1.180 mil
Apartamento muito bem localiquiosque com churrasqueira, Bairro residencial, casa aconche- lizado com 3 dormitórios, sala, A duas quadras do Metrô, Excel. lo- c/ arms, sala 2 ambs,cozinha
zado, 1 dormitório amplo, sala RESPEITO E HONESTIDADE
gante,2 dorms, banh, sala, coz, cozinha, quintal, terraço com caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala com Arms, lavand, ensolaragaragem, portão
PRÓPRIA”
2 ambientes, cozinha, banheiro, 4 vagas de“SEDE
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas churrasqueira, jardim e duas ampla, copa, coz, vaga p/ vários do, lazer completo e garagem
automático,
ótima Filho,
localização.
área de serviço e garagem.
R:OtiGetúlio
Vargas
348 e(metrô
Jabaquara)
Site:
www.onix2007.com
para 2 autos. Òtimo custo
vagas de onix.imoveis@ig.com.br
garagem. URGENTE autos, enorme-qtal.
jardim. Muito
bem localizado!- E-mail:
Oportunidade
Oportunidade! REF.: 11-3677 Fácil acesso! REF. 05-3065
ma
oportunidade.
REF.:04-3628
benefício. REF.:71-3072
REF
:
02-3610
p/
investimento!
REF.:
08-3534
SoBRado
3 doRmS
pto
paUliSta/
ExCEl.
SoBRado Vila GUaRani
BElÍSSimo SoBRado
apto pRÓx. mEtRô
Vinci, 2 dormitórios, suíte,
terraço, sala 2 ambientes,
lavabo, cozinha, área de
serviço e garagem. Próx.
ao Metrô. REF.: 05-3782

EMPREGOS

Onix Imóveis

Metrô Conceição, ótimo apto, Vila Fachiuni, com 3 dormitó3 dormitórios, suíte, amplo rios, revers., sala com sacada, Muito bem localizado com Funciona Pet Shop no local,
living, cozinha com armários,
dormitório, sala, cozinha com ótimo para renda, com 2
churrasqueira e garagem. Pró- cozinha, vaga de garagem, armários, banheiro, condomí- dormitórios, sala, cozinha,
60 m2 úteis, muito bem nio baixo só R$ 180,00. Ótimo banheiros,vaga de garagem.
ximo ao comércio, excelente
localização!. REF:12-3836
localizado.
REF.:09-3745
negócio!
Ref 09-3706
Ref 08-3794
CaSa tÉRREa
apto
pRox.
mEtRô
ExCElEntE
apto

ExCElEntE SoBRado
ComERCial pRox.
mEtRô R$ 800 mil

V. GUaRani R$ 510 mil JaBaQUaRa SÓ R$ 280 mil

apaRtamEnto
Vila GUaRani
SÓ R$ 299 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
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R$ 430 mil

SoBRado

mEtRô JaBaQUaRa
SÃo JUdaS
otimo apto mEtRô CaSa
SoBRado
mEtRô
tÉRREa R$ 730 mil opoRtUnidadE CaSa mEtRô
tÉRREa mEtRô
ConCEiÇÃo R$ 920 mil
JaBaQUaRa CidadE
Vila GUaRani
JaBaQUaRa R$ 650 mil VaRGaS R$ 1.200 mil

2 dorms com ars, sala 2 ambs, R$ 300 mil Com 2 VaGaS Travessa da Av Leonardo da
R$ 690 mil
Vinci, 2 dormitórios, suíte,
cozinha com armários, área 2 dormitórios, sala 2 ambienExcelente imóvel à 10 minutos
terraço, sala 2 ambientes,
de serviço, vaga de garagem, tes, cozinha, area de serviço,
lavabo, cozinha, área de
playground,
festas,
a pé do Metrô, em amplo
3 dormitórios,salão
sendode
1 suíte,
to- Terreno (8x31), 3 dormitórios, serviço
e garagem. Próx.
portaria 24 horas, prox. comer- 2 vagas de garagem. Ótima
terreno com 10 metros de
REF.:08-3774
dosecom
armários,
sala05-3512
ampla, oportunidade!
sala ampla, lavabo,
copa Ótima
ao Metrô.
REF.: c/
05-3782
localização,
2 dorms, 3fachada,
mercados.
REF.:
Vila Guarani, para residência Fácil acesso, a 800m do metrô cio
dorms, ste,
sala 2 ambs lav,
3 dormitórios, com
comConCEiÇÃo
armários, área de CaSa
3 doRm. cozinha
apto
cozinha,
quintal,
entrada
sala
2
ambs,
coz,
AS,
quintal,
ouapto
comercio,
3 dormitorios, 2 apaRtamEnto
CoBERtURa
tÉRREa
pRox.
apto
ao
lado
aV.
coz
c/
arms,
estúdio
armários, terraço,musical
sala 2 c/
Jabaquara
com320
2 dormitorios,
“ BoCa
do mEtRô”
SÓ R$
mil
mEtRô
R$ 900cozinha,
mil
mEtRô
alto
dode
serviço,
2 vagas
de garagem. lateral
e duas
vagas
BQ.
SaúdE de
R$empregada
350 mil ambientes,
dependência
salas,
2 banheiros,
wc,
saída
para
duas
ruas,
cozinha,
quintal,
Metrô Conceição, ótimo apto, Vila
R$
235
mil
- R$ 800 mil Apartamento muito bem localiFachiuni,
dormitócozinhacom
com3 arms,
e Area útil de 102m2. Bem locali- ipiRanGa
garagem.
Òtimo
para
renda.
quiosque
com
churrasqueira,
e
2
vagas
de
garagem,
p/
garagem,
quintal.suíte,
Ótimoamplo
inves- rios,sala,
3 dormitórios,
3
vagas
de
gar.
e
portão
Muito
bem
localizado
com
Funciona
Pet
Shop
no
local,
revers., sala com sacada,
zado, 1 dormitório amplo, sala
living,
cozinha
com12-3837
armários,
garagem.
Ref. 09-3810 zado,
dormitório,
sala,REF.:
cozinha
com
ótimoREF.:
para renda,
vagas de garagem,
portão
tudo perto!
09-3797
08-3798com 2 2 ambientes,
reforma. cozinha,
REF.: 04-3773
timento.
REF.:
REF.: 11-3731
banheiro, 4automático.
churrasqueira e garagem. Pró- cozinha, vaga de garagem,
armários, banheiro, condomídormitórios, sala, cozinha,
automático, ótima localização.
60 m2 úteis, muito bem
ximo ao comércio, excelente
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo banheiros,vaga de garagem. área de serviço e garagem. Otima oportunidade. REF.:04-3628 Oportunidade! REF.: 11-3677
localização!. REF:12-3836
localizado. REF.:09-3745
negócio! Ref 09-3706
Ref 08-3794

JaBaQUaRa $ 370 mil

Ótimo SoBRado
Vila GUaRani
R$ 530 mil - mEtRô

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!.
Bem próx. aoREF.:
Metrô08-3703
.2 dor-

mEtRô - JaBaQUaRa
apto
3 doRm.
“R$ 800
mil”

mEtRô JaBaQUaRa
SÓ R$ 310 mil

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

CaSa tÉRREa

apto mEtRô
SÓ R$ 350 mil

JaBaQUaRa R$ 550 mil

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mil

Terreno de 750 m2, casa com Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
3 dormitórios , sala , copa, 1 suíte, terraço, copa/cozinha
com armários, jardim de
cozinha, lavanderia, 7 vagas
lavabo, quintal com
de
garagem.
Aceita
imóvel casa inverno,
Otimo
apto com
2 dormitórios,
3 suítes,sala
grande,
churrasqueira,
4 vagascoz.
de
ou apto. “URGENTE” Otima
garagem.Ref.:
sendo
1 suite, sala
ambienplanejada,
repleto15-2959
de arms,
oportunidade.
Ref 2092622

lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas

tes com sacada,
cozinha,
escritório,
lav, mEtRô
qtal c/ churr, 200
dE 640
m2
ambs,
coz.tÉRREa
com AE´s,pRÓx.
vaga de tERREno
apto
CaSa
mEtRô ,JaBaQUaRa
R$automóvel,
685 mil
SÓ R$
680
mil lavanderia
mEtRo
banheiros, vaga JaBaQUaRa
m2 de AU,2 vgs de
gar,
cond.
baixo,
Salão
de
festas,
REFORMADO, com 3 dorms
Oportunidade, muito bem locaR$ 1.180 mil
de garagem
lazer. Excel.
Preçolo- belíssimo
acabamento
em rua
play g,com
portaria
24 horas,sala,
etc. A duas
c/ arms, sala
2 ambs,cozinha
lizado
3 dormitórios,
quadras doe Metrô,
Arms, lavand,
ensolaracozinha, quintal,
terraço
com caliz.,
casa térrea,
dorms, sala com
de c/ocasião.
Ref 5.:07-3525
tranquila.
REF.: 93-3124
Oportunidade.
REF.:
11-3272
do, lazer completo e garagem
churrasqueira, jardim e duas

dormitórios,
sala
Belissimo
imóvel
dorms,
próx. ao armários,
Metrô .2 dor3 dorms, ste,
salac/2 3ambs
lav,1 2Bem
mitórios
, + 2 dormitórios
na
coz
c/ sala
arms,2 estúdio
musical
c/
2
ambientes,
cozinha
com
suíte,
ambs
,
lav,
coz.
c/
parte de baixo, sala, coz, 2
wc, saída para duas ruas,
banhs, quarto
de emp.
e2
reformado,
condoarms,
despensa,
dep.
emp, gar. armários,
3 vagas
de gar.
e portão
vagas de gar. REF.: 05-3412
automático. REF.: 11-3731
mínio
R$ 250,00. Muito bom

Armários,sala
c/ sacada
3 dorms,
SU- com
quarto
em-2 LOCALIZAÇÃO,
sendo 1 suite, sala
2 ambienplanejada,
repleto de
arms,
3jantar,
dormscozinha,
com arms,
salade
para
tes repleto
com sacada,
cozinha,
escritório,
lav,
qtalo c/Parque
churr, do
200
ambs,
coz.lavanderia,
com AE´s, quintal
vaga de
com
vista
para
ÍTE,
de
arms,
sala
c/
pregada,
,
2
lavanderia
,
banheiros,
vaga
m de AU,2 vgs de automóvel,
gar, cond. baixo, Salão de festas,
Estado, cozinha
planejada,
cozinha
americana
de garagem
e lazer.
Preço c/ belíssimo
6 vagas
de garagem
, terreno
acabamento
em rua
play
g, portaria
24 horas,
etc. sacada,
ocasião. Ref .:07-3525
tranquila.
REF.: 93-3124
Oportunidade.
REF.: 11-3272.
REFORMADO,
vaga de
aede, cond.
R$ 420,00, e 1 gar. todo
de 10 x 25. Oportunidade

BEla CaSa
tÉRREana
mitórios
, + 2 dormitórios
R$ 470
mil -sala,
mEtRô
parte
de baixo,
coz, 2
JaBaQUaRa
banhs,
quarto de
emp.
e2
Bairro
residencial,
casa
aconchegante,2
dorms,
coz,
vagas de
gar. banh,
REF.:sala,
05-3412

ampla, copa, coz, vaga p/ vários

para 2 autos. Òtimo custo
jardim. Muito bem localizado! vagas de garagem. URGENTE autos, enorme qtal. Oportunidade
opoRtUnidadE
APTO
“REFORMADO”
BoCaREF.
do 05-3065
mEtRô CaSa tÉRREa
Ótimo SoBRado, a
SoBRado mEtRô eapto
apto JaBaQUaRa
– Vila Sta p/ investimento!
benefício.
REF.:71-3072
apto– R$ 430 mil
REF : 02-3610
Fácil acesso!
REF.: 08-3534
apto JaBaQUaRa R$ 375 mil SoBRado a 7 min. mEtRô
REFoRmado
JABAQUARA
480 mil
(BCo itaú) CataRina
min. a pÉ do mEtRô
JaBaQUaRa
CidadE ConCEiÇÃo
R$ 400
mil
460 mil
CaSa
apto
mEtRô
ExCElEntE
Cidade
Vargas, SoBRado
2 dormitórios ConCEiÇÃo
apto 3R$
doRm.
EXCELENTE R$
SOBRADO
R$ 440 mil SoBRado
otimo apto
mEtRô CaSa
SoBRado mEtRô
ao tÉRREa
lado doR$mEtRô
Ótimo SoBRado
730 mil 5opoRtUnidadE
apaRtamEnto
tÉRREaSÓ
mEtRô
SÓmetrô,
R$ 350
mil
ComERCial
pRox.
mEtRô
JaBaQUaRa
V.03GUARANI
R$
850todos
mil
ConCEiÇÃo
R$
920
mil
JaBaQUaRa
CidadE
VilaR$GUaRani
Vila GUaRani
Vila GUaRani
dormitórios,
suíte,
Próx.
EXCELENTE
2
dormitórios,
sala
de
estar,
commEtRô
armários,
sala
2
ambienCid.
VaRGaS
R$
750
mil
EXCELENTE
NEGÓCIO
!
Próx.
No
Jabaquara
com
2
dormiSÓ
340
mil
ConCEiÇÃo
R$450
mil
VaRGaS
R$
750
mil
Otimo apto com 2 dormitórios,
3 suítes,sala grande, coz.
3 dormitórios, sendo 1 suíte, to- Terreno (8x31), 3 dormitórios, JaBaQUaRa R$ 650 mil VaRGaS R$ 1.200 mil
R$ 800 mil
SÓ R$ 310 mil
R$ 530 mil - mEtRô
SÓ R$ 299 mil

tes com
sacada,
com Fácil
3 DORMITÓRIOS,
Ste,ampla,
comp. tórios,
À Acad.
Classea 800m
A comdo2 ótimos
com armários,
sala Ótima
2 dorms
c/ arms,c/sala
p/ 2
com armários, sala
sala ampla,
lavabo, copa
localização,
2 dorms,
Vila
Guarani,
paracozinha
residência
acesso,
metrô dos
cozinha
comSALA
armários,
áreasala
de
cozinha,
quintal,
entrada
sala
2 ambs,
coz,
AS,
quintal,
ou comercio,
3 dormitorios,
2de dorms
armários,
lavanderia
e
vaga
com
arms,
de
estar,
c/
arms,
coz.
ampla,
2
ambientes,
cozinha
com
Jabaquara
comsala
2 dormitorios,
ambs,
terraço,
AS,
garagem.
serviço, 2 vagas de garagem.
lateral e duas vagas de
dependência de empregada
salas, 2 banheiros, cozinha,
sala, cozinha
arms, e
garagem.quintal.
Lazer completo,
60 2 banhs,
de jantar,
planej,
Area
útil decoz.
102m
. Bemlavand,
locali- garagem.
quartocom
de empregada
renda.
armarios,Òtimo
área depara
serviço
e Muito
e 2 vagas
de garagem,
p/
bem localizado,
próximo
garagem,
Ótimo invesgaragem. Ref. 09-3810
zado, tudo perto! REF.: 09-3797
REF.:
08-3798
reforma. REF.: 04-3773
timento.
REF.:
12-3837
m2 úteis, pronto para mudar, vagas de garagem cobertas, óti- sala de TV, qtal c/ churr, e 2 va- garagem. Otimo para moradia a todo
comércio local, agende
Ótimo SoBRado, a
a 7 min.
apto–
R$
mil
aptoVAGO.
JaBaQUaRa
R$ 375 mil SoBRado
REF.: 12-3818
garagem. REF.: 09-3753 ao
ma localização.
REF.: mEtRô
06-3493 gas deopoRtUnidadE
ou renda.
Ref430
05-3668
visita!.
5 uma
min.
a pÉREF.:
do 11-3728
mEtRô
Cidade Vargas, 2 dormitórios ConCEiÇÃo R$ 440 mil SoBRado REFoRmado
lado do mEtRô
2

c/ 2 vagas cobertas c/ portão
SoBRado mEtRô
automático.
REF.:04-3759
JaBaQUaRa
CidadE

apto BoCa do mEtRô CaSa tÉRREa
– Vila Sta
REF.: 10-1181
negócio. REF.:
05-3651
ConCEiÇÃo
(BCo
itaú) CataRina R$ 460 mil
2 dormitórios, sala de estar,
SÓ R$ 340 mil

apto
JaBaQUaRa
para
auto.
REF.: 07-3318
R$ 400 mil

Próx. metrô, EXCELENTE
EXCELENTE NEGÓCIO ! Próx. Cid. VaRGaS R$ 750 mil No Jabaquara com 2 dormi- ConCEiÇÃo SÓ R$450 mil VaRGaS R$ 750 mil
SoBRado
apto REFoRmado
SoBRado
apto BoCa
apto REFoRmado
SOBRADO
- JABAQUARA
SoBRado
SoBRado
mEtRô
3 dorms, SUjantar, cozinha,
quarto de em- LOCALIZAÇÃO,
DORMITÓRIOS,
Ste, comp. apto
À Acad.
Classe AdE
comVila
2 ótimos 3 ExCElEntE
tórios,- com
armários,
sala
armários, sala lindo
2 dorms c/ pRox.
arms, sala
p/ 2
Belissimo
imóveldo
c/ 3mEtRô
dorms, 1 2 dormitórios,
na Vila
GUaRani
ÍTE,
repleto de arms, sala c/
pregada,
lavanderia,
quintal
,
com
arms,
SALA
de
estar,
sala
dorms
c/
arms,
sala
coz.
ampla,
2
ambientes,
cozinha
com
2
ambientes,
cozinha
com
ambs,
terraço,
AS,
garagem.
suíte,
sala
2
ambs
,
lav,
coz.
c/
mEtRo JaBaQUaRa R$
ao
lado
mEtRô
V.GUaRani
R$
350
mil
R$
450
MIL c/
420
milopoRtUnidadE
ConCEiÇÃo–R$
480
mil
R$
400
mil
JaBaQUaRa
R$
315
mil
R$área
370demil
2 banhs, quarto de empregada de jantar, coz. planej, lavand, armarios,
serviço e Muito bem localizado, próximo arms, despensa, dep. emp, gar. armários, reformado, condo- 6 vagas de garagem , terreno sacada, cozinha americana
ae
, cond. suíte,
R$ 420,00,
e21salas
gar.
de 10 R$
x 25.600
Oportunidade
.
de TV,sala,
qtal cozinha,
c/ churr, elavan2 va- garagem. Otimo para moradia aNa
vagas
de Metrô
garagem
cobertas,
mínio
R$
250,00.
Muito bom
todo
comércio
local,
agende
c/ 22vagas
cobertas
c/ portão
3
dorms,
arms,
2 dorms,
Próx. do
, muito
bonito,óti-2 sala
R$ 415 mil
mil
Cidade
Vargas
com
3
dorPróx.
do
Metrô
Jabaquara,
dormitórios,
suíte,
com
localização,
2 dormi- uma visita!. REF.: 11-3728
para auto. REF.: 07-3318
REF.: 10-1181
ma localização. REF.: 06-3493 gas de garagem. REF.: 09-3753 Ótima
ou renda.
Ref 05-3668
negócio. REF.: 05-3651
automático. REF.:04-3759

com armários, sala 2 ambientes com sacada, cozinha com
armários, lavanderia e vaga de
garagem. Lazer completo, 60
m2 úteis, pronto para mudar,
VAGO. REF.: 12-3818

com 2 dorms, arms, coz. com Otimo apto com 2 dormitórios, modernas, terraço fechado

dormitórios, suíte com armários,

ms, sala 2 ambientes, cozinha

suíte com armários, próximo
2 dormitórios, ótima sala,
deria, ótimo
terraço.
Ótimo
do Metrô,
bom
para
de serviço,
com portão
garagem.
oportunidade dormitórios,
terraço,
salagaragem
2 ambientes,
cozicozinhaÓtima
com armários,
muito bem localizado
com armarios,
area imóvel
quintalREF.:
amplo,
lavanderia e nha
automatico.
REF.:quintal,
04-3634
09-3811
investimento. REF.: 08-3779
garagem. Ótima oportunidade de serviço, garagem com portão próximo do Metrô, bom para

ms, sala 2 ambientes, cozinha
aotórios,
comércio
excelente
sala, local,
cozinha,
com
investimento
paralavanderia
locação.
com
forno a lenha,
armários
e garagem.
Próximo e 4 vagas de garagem. Ótimo
moradia.
Ref.: 05-3783
REF.: 11-3732
ao comércio local, excelente
investimento para locação.
moradia. Ref.: 05-3783
REF.: 11-3732
salão de festas. Ref 08-3702

2 dormitórios, ótima sala,

automatico. REF.: 04-3634

J. AOKI

19.839-J
19.839-J

J. AOKI

ImóveIs

ImóveIs
3479-0801 / 99488-3594
Av. Dr. Altino
Arantes, 524
Vila Clementino

3479-0801 / 99488-3594
Av. Dr. Altino
www.jaoki.com.br
Arantes, 524
APTO METRO ANA ROSA
86 M² AU
Vila Clementino
2 doms, sala 2 ambs,
2 WC, coz, AS, DE, 1
vaga. R$ 485
440 mil
MIL

www.jaoki.com.br
APTO
METRO
ROSA
CASAVILA
SAÚDE
-ANA
8X25M²
APTO
CLEMENTINO

ÁREA
CONSTRUÍDA
100m2,
metrô
70m2, 2 dorm.,
86
M²
AU
3Sala
dorms,
salas,
2 amb,2 coz.,
AS.11vaga,
vaga
edícula.
R$
530
mil
R$ 490
2 doms,
salamil
2 ambs,

2 WC, coz, AS, DE, 1

investimento. REF.: 08-3779

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

CASA TÉRREA
Jd. pRUdênCia
R$ 450 mil

3 dormitórios,
sala ampla,
CASA TÉRREA
cozinha,
Jd.banheiros,lavanderia
pRUdênCia
R$e450
milpara 2
, quintal
garagem
modernas, terraço fechado
apto com 2 dormitórios,
dorms, arms, coz. com Otimo
3 dormitórios, sala ampla,
com piscina,
armários,
sala,churrasqueira,
cozinha com com
planejada, dep. emp. e automóveis
banheiros,
vaga de gar. e lazer. coz.
cond.2 sala
com
total.Portaria
em um terreno de
arms,
2lazer
ambs,
sacada, 2 sendo 1 suite, sala 2 ambs em vidro, acabto. refinado, lav, cozinha,
banheiros,lavanderia
armários, 2 banheiros lazer
areagar.
verde
nos03-3448
fundos,
cozinha,
lavand, qtal,
2 vagas
REF
gar. demarcada,
Preçosacada,
de ocasião.
Ref .:09-3556
, quintal
garagem
para 2
24 horase REF.:
04-3612 com
salão
de festas. Ref 08-3702 banheiros
5x30.e Ref
06-5000
com piscina, churrasqueira,
cond. com lazer total.Portaria banheiros, vaga de gar. e lazer. coz. planejada, dep. emp. e

deria, ótimo terraço.
Ótimo apto
tórios,- na
sala,Vila
cozinha,
com SoBRado pRox. mEtRô apto
armários,
sala,do
cozinha
com
SoBRado
lindo apto REFoRmado SOBRADO - JABAQUARA
ExCElEntE
SoBRado
BoCa
mEtRô
apto REFoRmado
SoBRado dE Vila
GUaRani
refinado, lav,
terraço,
sala 2opoRtUnidadE
ambientes, cozi- V.GUaRani
cozinha
com armários, R$
suite, mEtRô
sala 2 ambs em vidro,R$acabto.
com forno
lenha,mil
lavanderia ConCEiÇÃo–R$
arms, sala 2 ambs,
2 sendoao1 lado
mEtRo
JaBaQUaRa
R$ 350
mil armáriosR$e garagem.
450 MIL
420 mil480lazer
mil JaBaQUaRa
R$a400
R$ sacada,
315 mil
370 milPróximo
imóvel
muito
bem
localizado
armários,
2
banheiros
areasuíte,
verdearms,
nos fundos,
dorms,
2 salas
nha com
armarios,
quintal,
area2 2 dorms, sala, cozinha, lavan- Ótima localização, 2 dormi- Na
do Metrô
, muito
bonito,
quintalR$
amplo,
e Próx.
415lavanderia
mil
com
sacada,
cozinha,
R$ 600
mil lavand, 3qtal,
com 3Ótimo
dore 4 Cidade
vagas deVargas
garagem.
Próx.
do
Metrô
Jabaquara,
banheiros
e
gar.
demarcada,
2 dormitórios, suíte, com
REF.: 09-3811

APTO
“REFORMADO”
gar.
e lazer.
REF.: 01-3175
JABAQUARA R$ 480 mil

IMÓVEIS

24 horas REF.: 04-3612

Preço de ocasião. Ref .:09-3556

2 vagas gar. REF 03-3448

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

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA LL OO CC AA ÇÇ ÃÃ OO LL OO CC AA ÇÇ ÃÃ OO

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

3 dorm,sendo 1 ste c/varanda, sala 2 amb
c/ varanda, lazer completo, 2 vagas
MIL
3 dorm,sendo 1R$
ste730
c/varanda,
sala 2 amb

PRÓX. METRÔ HOSP. SÃO PAULO

c/ varanda,
lazer completo,
2 vagas
APTO METRÔ
PÇA DA ÁRVORE
AP. METRÔ
SANTA CRUZ
QUADRA DO METRÔ - 75 M²
80M²
R$ 7301MIL
3 dorm, sala 2 amb, 2
Reformado!!!, 3 dorms,
WC, coz, lavand. s/vaga
sala 2 amb, coz, 1 vaga
R$ 490
360 mil
Mil
R$ 360 mil
AP. METRÔ SANTA CRUZ
APTO JABAQUARA
80M²
3 dorm,76M²
salaAU2 amb, 2
3 dorms, 1 vaga, lazer
WC, coz, lavand. s/vaga
total. R$ 320 mil
R$ 360 Mil

APTO METRÔ PÇA DA ÁRVORE
METRÔ CONCEIÇÃO
1APTO
QUADRA
DO METRÔ - 75 M²
76 M²
Reformado!!!,
dorms,
2 dorm, sala 23 amb
c/
varanda.
DE,coz,
lazer
total,
sala 2 amb,
1 vaga
1 vaga. R$ 340
390 mil
MIL
R$ 360 mil

APTO
PARAÍSO PRAÇA DA ÁRVORE 65M²
75m2
AP.METRÔ
2
REFORMADO
70
M
AU
APTO
PARAÍSO
3 dorm,
reformado,
2
sala 2 amb, WC, lavand,
2 dorms.
sala 2 ambs.
c/ sacada,

AP.METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE 65M²

REFORMADO - 70 M AU
reformado,
sala 2 amb, WC, lavand,
2 dorms.
sala 2 ambs.2 dorm,
c/ sacada,

2 lazer,
repleto de arms , 1 vaga, ótimo
lazer total 1 vaga
R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

R$ 450 MIL. Pronto para morar

repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer,
lazer total 1 vaga
PARAÍSO
R$ 550METRÔ
MIL + COND.
R$ 580,00 APTO PRAÇA DA ÁRVORE
60 M² AU
70M2
R$ 450 MIL. Pronto para morar
2 dorms, sala 2 ambs,
2 dorms, sala 2 ambs c/
coz, WC, s/ vaga.
varanda, coz, lavand,
Reformado - R$ 320 MIL
1 vaga. R$
R$ 420
480 mil
mil

METRÔ PARAÍSO
APTO
METRÔ
HOSPITAL
KITNET
60 M²METRÔ
AU
SÃO PAULO
86 M²
SÃO
JOAQUIM
dorms,
sala
2 ambs,
22 dorm,
sala
2
40m2 AUamb, c/
varanda.
DE
coz,
s/lavand,
vaga.
R$WC,
160
mil
lazer total. R$ 480 MIL
Reformado - R$ 320 MIL

APTO PRAÇA DA ÁRVORE
2
CASA METRÔ
JUDAS
70MSÃO
240 M² AU
23dorms,
dorm, 1sala
ste,22ambs
salas,c/
4 varanda,
WC, edícula
1 dor e
coz,c/lavand,
WC, lavand. R$ 870 MIL
1 vaga. R$ 480 mil

AP. PARAISO 100 M²
3 dorm, sala 2 amb,
AP.
PARAISO 100 M²
coz ; DE 1 vaga
R$ 2.600,00
3 dorm,
sala 2 amb,

coz ; DE 1 vaga

AP. VL. CLEMENTINO
R$ 2.600,00
PRÓX METRÔ
SANTA CRUZ
3 dorm. sendo 1 ste, sala,
coz, WC. DE 2 vagas
R$ 2.500,00

AP. VL. CLEMENTINO
APTO METRÔ
PRÓX METRÔ
SANTA CRUZ
VILA MARIANA
3 dorm.
sendo
ste, sala,
2 dorms,
DE,1 sala
2
ambs, 1 vaga, prédio
coz, WC. DE 2 vagas
padrão. R$ 2.500,00 Cond.
Baixo.
R$ 2.500,00

