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Teatro circense no João Caetano

Febre amarela pode se espalhar?

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: aos 60 anos, o
Zoo corre o risco de ser fechado

Cheese salada em dobro:
 promoção está de volta, só em 
novembro, em lanchonete da região

O Parque do Estado, 
incluindo equipamentos 
como o Jardim Botânico, 
o Parque Cientec e o Jar-
dim Zoológico, registram 
amplas populações de es-
pécies animais que vivem 
livres na natureza, entre 
elas o macaco bugio. Na 
Zona Norte da Cidade, 
macacos que foram in-
fectados por mosquitos 
contaminados pela fe-
bre amarela morreram e, 
para prevenir que esses 
mosquitos transmitam 
o vírus a humanos, os 
Parques foram fechados 
e a população está sen-
do vacinada. No Parque 
do Estado, entretanto, 
a Fundação Parque Zoo-
lógico garante que não 
há nenhum registro de 
c o n t a m i n a ç ã o  e  q u e 
acompanhamento vem 
sendo feito . P����� 5

Valores 
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

R. Coronel Lisboa, 698 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

ITAIPU BATERIAS
A BASE 

DE TROCA
38AH 

FIT/CITY
45 AH 50 AH

COROLLA/CIVIC
60 AH 70AH

MOURA 320,00 330,00 360,00 350,00 480,00
HELIAR 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
DELCO 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
CRAL 280,00 240,00 320,00 270,00 390,00
ELETRAN 260,00 230,00 280,00 240,00 330,00
EXCELL - 220,00 - 230,00 -

Rua Luis Góis, 623
V.Mariana próx. R. Afonso Celso 5062-1691 * 5061-3646

Botânico tem 
nova exposição 
de orquídeas

Uma dupla de palha-
ços foi formada há 20 
anos e fez história. Não 
só em São Paulo, mas o 
La Mínima, que foi cria-
do por Domingos Mon-

tagner, alcançou reco-
nhecimento em todo o 
país e promove mostra 
para celebrar os estrei-
tos e criativos laços entre 
teatro e circo. P����� 3

Orquídeas para ver, 
sentir e levar para casa. 
Bromélias também. Nesse 
feriado prolongado, o Jar-
dim Botânico recebe mais 
uma edição da exposição 
de flores que encanta a 

população paulistana. Os 
visitantes ainda poderão 
curtir uma Expo e Feira 
de Artes e Artesanatos 
do Jardim da Saúde, com 
oferta inclusive de co-
mes e bebes . P����� 2

Mauro Guanandi/Flickr
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•TURISMO E LAZER

LIGUE: 99918-9517 (VIVO) 
   Fone: 2387-4184

ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

PASSEIOS DE UM DIA 2017
11 ANOS

DE VIAGENS 
EM GRUPO

25 DE NOVEMBRO - SÁBADO
SANTUÁRIO DE APARECIDA

Inclui: ônibus Executivo, lanche de bordo, visita ao 
Santuário de Aparecida e complexo Religioso/Turístico 

com guia de turismo. Não inclui almoço. No local, háuma 
enorme Praça de Alimentação, com inúmeras opçoes 
Valor:  R$ 159,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 84,00 

10 DE DEZEMBRO - DOMINGO
MARIA FUMAÇA - (CAMPINAS/JAGUARIÚNA)

Inclui: ônibus executivo, lanche de bordo,  
almoço em Holambra, ingresso Maria Fumaça,  

tempo livre em Pedreira, cidade das porcelanas
Valor:  R$ 219,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 114,00 

Jardim Botânico tem exposição de 
orquídeas e bromélias até domingo, 5

Passear pelo Jardim Bo-
tânico de São Paulo já é um 
incrível programa para os 
fi ns de semana. Em feriadão 
e ainda com exposição de 
orquídeas e bromélias para 
encantar os visitantes, a agen-
da torna-se quase obrigatória.

Uma dica, aliás, é aprovei-
tar para fazer um piquenique 
com produtos saudáveis, cur-
tir a natureza e todos os atra-
tivos que o Jardim Botânico 
tem - há até um jardim sen-
sorial, casa da bruxa, museu!

E vai ter mais: além da a 
122ª Exposição Nacional de 
Orquídeas e a 46ª Mostra de 
Bromélias de São Paulo, ha-
verá uma feira de artesanato 
sustentável, já que é promo-
vida pela comunidade local! 

As exposições de flores 
acontecem até domingo, 5 
de novembro  Além de admi-
rar as plantas, os visitantes 
também poderão comprar 
algumas delas, disponíveis. A 

37ª Expo Artes e Artesanato 
do Jardim da Saúde oferece 
roupas, quadros e bijuterias, 
mas também haverá espaço 
e tempo para comidinhas e 
bebidas.  

A exposição é gratuita, 
mas é necessário adquirir o 
ingresso de entrada para o 
Jardim Botânico, que custa 
R$ 5 para estudantes e R$ 
10 para o público em geral. 
Crianças até 4 anos, idosos 
acima de 60 anos e pessoas 
com necessidades especiais 
não pagam. O estacionamen-
to local também é pago e não 
há alternativas próximas de 
encontrar vaga. Custa R$ 15 
para carros de passeios e R$ 
10 para motos. Vans pagam 
R$ 45.

A 122ª edição da Exposição 
Nacional de Orquídeas e a 46ª 
Mostra de Bromélias de São 
Paulo acontecem no Jardim 
Botânico que fi ca na Av. Mi-
guel Estéfano, n°3.031, Água 

Como preparar sua 
pele para o verão? 

Não interessa seu peso, 
altura, tipo de cabelo, cor de 
pele, idade... O essencial para 
curtir o verão (e as outras esta-
ções também, é claro!) é estar 
de bem com a vida e com seu 
corpo. Para se amar, é preciso 
também saber se cuidar! Mes-
mo levando em conta que há 
diferentes tipos de beleza, a 
pele bem cuidada diz muito 
sobre você, sobre sua atitude 
perante o mundo. 

No verão, o que mais mos-
tra o quanto a gente se ama é 
a pele! Uma pele viçosa, sau-
dável, limpa. Vale para o rosto, 
vale para o corpo. E, no verão, 
a pele fi ca mais exposta, seja 
com o biquíni na praia, com 
frente única à noite, com a saia  
no horário de trabalho. 

Os cuidados com a pele 
devem levar em consideração 
tanto a necessidade de que 
ela se mostre bonita quanto 
a importância de protegê-la 
dos raios solares, de processos 
agressivos de depilação...

Seu rosto é um cartão de 
visitas e a atenção deve co-
meçar por ele. Fazer uma boa 
limpeza de pele, com produtos 
adequados e não agressivos, 
faz muita diferença! E tem 
que fazer uma avaliação antes: 
qual o tipo de pele? Mista, seca 
ou oleosa? Tem acne? Há mar-
cas de expressão? Um estudo 
antecipado evita problemas e 
garante bons resultados.

A profissional esteticista 
Rose Petinelli explica sem-
pre para as clientes, também, 
que usar filtro solar, limpar 
e hidratar diariamente a 
pele, sem esquecer de reti-
rar a maquiagem no fim do 
dia são cuidados essenciais 
para quem quer manter a 
pele linda por mais tempo. 

Outro cuidado essencial no 
verão é com a depilação. Biqui-
nis cavados, axilas à mostra, 
braços e pernas... A maioria 
das mulheres gosta de exibir 
pele lisinha, sem pelos.  Mas, 
novamente, o uso dos produ-
tos corretos, na temperatura 
correta é o que vai evitar le-
sões e outros problemas. 

Algo que é essencial obser-
var é a qualidade da cera utiliza-
da. Aqui na Cut & Color, só usa-
mos ceras industrializadas cer-
tifi cadas e material totalmente 
descartável, para uso individu-
al. Ceras caseiras não têm ró-
tulo com identifi cação do pro-
duto, procedência, validade e 
número de registro no Ministé-
rio da Saúde ou ANVISA (Agên-
cia de Vigilância Sanitária).

Marque seu horário e 
Rose Inoki & 

Michelle Ceródio
Cut& Color Hair

Rua Caramuru, 431 
Praça da Árvore 

Telefone: 2640-3660

# Esta coluna é publicada 
quinzenalmente, sempre com 
uma dica sobre saúde e bele-
za dos cabelos, maquiagem e 
tudo para arrasar no visual e 
extrair a beleza que é só sua! #

Funda. A comercialização das 
fl ores será feira na Alameda 
das Palmeiras,  das 9 às 17 
horas. No horário de verão,  
Botânico fica aberto até 18 
horas.

Em nosso site - jornalzona-

sul.com.br - conheça a história 
da orquídea e aprenda sobre 
cuidados com as bromélias e 
sua relação com a procriação 
do mosquito Aedes aegipty, 
transmissor da dengue e ou-
tras doenças. 

Expo Artes e Artesanato do Jardim da Saúde completa programação no feriadão
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 7

Quer ver imagens mais antigas do bairro?
Visite: historiadojabaquara.com.br*

Grupo La Mínima celebra 20 anos 
com arte circense no João Caetano

•CULTURA

O Grupo La Mínima é da-
queles que dá gosto de ver no 
palco.. É o teatro mais puro, a 
mescla entre o mambembe e o 
urbano, entre o circo e a ence-
nação nos palcos. 

Foi no Circo Escola Picadeiro 
que o falecido ator Domingos 
Montagner e Fernando Sam-
paio se conheceram e iniciaram 
uma dupla de palhaços. Agora, 
o La Minima chega aos 20 anos 
com uma Mostra especial de 
repertório no teatro João Cae-
tano, na Vila Clementino. 

O grupo criou e levou às 
ruas paulistanas reprises, entra-
das e outros números circenses, 
desenvolvidos sob a orientação 
do Mestre Roger Avanzi, o Pa-
lhaço Picolino. Foram 15 anos 
desta jornada, trabalhando com 
importantes diretores, mestres 
da arte do palhaço e do humor, 
tais como, Leris Colombaioni, 
Leo Bassi, Chacovachi, Fernan-
do Neves e Alvaro Assad.

Em 2008 ambos foram con-
templados com PRÊMIO SHELL 
DE TEATRO SP de MELHOR 
ATOR por “A NOITE DO PALHA-
ÇOS MUDOS”, fato inédito na 
história do prêmio.

Juntos também fundaram o 
Circo Zanni, coletivo que busca 
revitalizar a importância dos cir-
cos de pequeno e médio porte 
na vida cultural das cidades.

A celebração dos 20 anos 
dessa trajetória se traduz em 
quatro espetáculos no palco do 
Teatro João Caetano neste mês 
de Novembro. 

Hoje, sexta, 3, entra em car-
taz Pagliacci, com direção de 
Chico Pelucio. Será apresentado 
até dia 12, sexta e sábado às 21h, 
domingo, 19h. O ingresso é gra-
tuito e a classifi cação indicativa 
é de 14 anos. 

Depois, o palco será toma-
do por “A Noite dos Palhaços, 
com direção de Alvaro Assad, 
dias 16 e 17 de novembro, quin-
ta e sexta, 21h. O Ingresso custa 
apenas R$10,00 (inteira) ou 
R$5,00 (meia). O espetáculo é 
livre para todas as  idades. 

Dias 18 e 19, será a vez de 
Reprise, com roteiro, concep-
ção e direção do La Minima, 
sábado e domingo às 16h, com 
classificação indicativa livre e 
ingressos a R$10,00 (inteira) ou 
R$5,00 (meia)

Também nos dias 18 e 19, o 
espetáculo À LA CARTE, com 
direção de Leris Colombaioni 
será apresentado sábado às 21h 
e domingo às 19h, ainda com 

classificação indicativa livre. 
Ingressos: R$10,00 (inteira) ou 
R$5,00 (meia).

No último fim de semana 
do mês, a programação muda 
e será apresentado o espetá-
culo Carne Urbana, que busca 
refl etir sobre a fi sicalidade dos 
corpos urbanos e as transfor-
mações do corpo, revelando 
percepções ora silenciadas 
internamente, ora escancara-
das no bando, e que emanam 
nesta exposição de carnes. 
Sessõesquinta, sexta e sábado 
às 21h; domingo às 19h . Tam-
bém grátis.

O Teatro João Caetano fi ca 
na Rua Borges Lagoa, 650. Te-
lefone: 5573-3774

Fotos: Acervo Fundação Zoológico

Zoológico pode ser fechado?

* Site construído com pesquisa histórica do jornal SP Zona Sul e patrocínio da 
Escola Nossa Senhora das Graças, prestes a completar 60 anos no bairro

O Parque Estadual das 
Fontes do Ipiranga é um ca-
pítulo à parte na história da 
zona sul e de toda a cidade. 
Ou melhor, vários capítulos, 
já que o local reúne diferen-
tes equipamentos - como o 
Zoológico, o Jardim Botânico, 
o Instituto Geofísico da USP 
e outros tantos que já nem 
existem mais...

Embora não esteja dentro 
dos limites do distrito atual 
do Jabaquara, o parque in-
fluenciou e ainda tem forte 
presença na vida cotidiana 
de quem vive ali, em especial 
nos bairros vizinhos como a 
Cidade Vargas, a Água Funda 
e a Vila Guarani.

Um dos mais “conheci-
dos” capítulos dessa história 
é o Zoológico de São Paulo. 

com cerca de 900 mil me-
tros quadrados de área, o Zoo 
paulistano é o quarto maior 
do mundo e certamente um 
dos mais bem estruturados. 
Está prestes a completar 60 
anos de existência. Os estu-
dos para sua formação, aliás, 
datam de 1957.

Deveria ter sido inaugu-
rado em janeiro de 1958, nas 
celebrações de aniversário 
da cidade, mas fortes chuvas 
caíram sobre a cidade naquela 
época e atrasaram a inaugu-
ração, que aconteceu em 16 
de março.

Há fotos históricas mos-
trando filas de carros que 
iriam para a inauguração, 
criando um congestionamen-

to em plena década de 1950!
O primeiros habitantes do 

Zoo foram comprados de um 
pequeno circo particular: le-
ões, camelos, ursos, elefantes 
e outros que não faziam parte 
da fauna brasileira. Já animais 
tipicamente nacionais foram 
trazidos da fl oresta amazôni-
ca: onças, galos da serra...

Na inauguração, havia me-
nos de 500 animais, entre 
onças pintadas, jaguatiricas, 
papagaios, urso... Um dos ha-
bitantes mais famosos do Zoo 
paulistano foi um rinoceronte. 
Qualquer paulistano - ou mes-
mo brasileiro - daquela época 
se lembra do Cacareco, que foi 
“eleito” vereador em outubro 
de 1958, quando obteve mais 
votos que vários outros candi-

datos, em protesto do paulis-
tano que na época registrava 
seu voto por escrito. 

Como a história é viva, o 
futuro do Zoo ainda é incer-
to: vereadores atualmente 
discutem se ele deveria ser 
fechado à visitação, porque 
o barulho e movimentação 
turísticos provocam estresse 
nos animais. Em setembro, 
houve debate sobre o tema 
na  Câmara Municipal de São 
Paulo. O presidente da Funda-
ção Zoológico de São Paulo, 
Paulo Magalhães Bressan, 
entretanto, observou que são 
as visitas que geram recursos 
para atividades de pesquisa 
e programas de reprodução 
de espécies realizados pela 
Fundação.

Inauguração do Zooló-
gico, em março de 1958, 

causou congestionamen-
to na Avenida Miguel 

Stéfano. Sessenta anos 
depois, futuro do Zooló-

gico está em debate
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•GASTRONOMIA

Desde 1969 respeitando seu paladar

Av. Jabaquara, 538.   F: 5581-8093 
Praça da Árvore         2578-2165

DELICIOSAS 
NOVIDADES

EXPERIMENTE!!! 
DELICIOSAS
NOVIDADES

/osnirhamburger

Rosbife 
na Ciabatta

Festival de costelinha suína ao barbecue
A Ceci Grelhados está 

comemorando mais um 
ano de sucesso no Planal-
to Paulista. E, para festejar, 
está com uma promo-
ção especial: o Festival 
de Costelinha Suina ao 
Barbecue

Prato muito consumido 
nos Estados Unidos e Aus-
trália, a Costelinha Suína 
está cada vez mais popu-
lar no Brasil. 

“Também temos tido 
muitos pedidos de incluir a 
costelinha entre as carnes 
oferecidas em churras-
cos”, conta Valdir Queiroz, 
proprietário da Ceci Gre-
lhados. 

A casa já conquistou 
fama na promoção de 
eventos. Atende em festas 
particulares ou de em-

presas, organizando tudo 
para que os anfitriões não 
tenham trabalho nenhum.

Há diferentes alterna-
tivas de pacotes e cada 
um decide que serviços e 
produtos fazem parte do 
pacote - das guarnições 
às carnes; das bebidas 
ao gelo; do número de 
funcionários (churrasquei-
ro, garçons, copeiras) aos 
acessórios (mesas, guar-
danapos, copos, talheres, 
travessas...). 

A descrição de cada 
pacote e sua adequação 
ao número de convida-
dos pode ser consultada 
no site www.cecigrelha-
dos.com.br. 

Há, por exemplo, fes-
tas em que são servidos 
apenas espetinhos, nas 

variedades escolhidas 
pelos clientes, até outros 
com várias guarnições, 
saladas, cortes especiais...

A duração das festas 
também é negociável e 
toda carne não aprovei-
tada durante o evento 
fica para o cliente. “É nos-
so diferencial”, comenta 
Queiroz. Em geral, as fes-
tas duram 5 horas, a equi-
pe chega com uma hora 
de antecedência e os pa-
cotes básicos preveem 50 
pessoas. Vale ressaltar a 
qualidade: os espetinhos, 
por exemplo, são prepa-
rados na véspera, com 
tempero caseiro, sem co-
lorantes ou conservantes, 
além de todas as carnes 
serem peças nobres.

“A Ceci Grelhados 

só trabalha com carnes 
de primeira linha, sele-
cionadas e preparada 
sob rigorosas normas de 
higiene”, garante o expe-
riente Queiroz. Para ver a 

lista completa de carnes 
oferecidas, entre também 
no site.

A Ceci Grelhados fica 
na Avenida Afonso Ma-
riano Fagundes, 1349 - 

Planalto Paulista. Telefo-
nes: 2276-7901. Tire suas 
dúvidas ou faça pedidos 
também por WhatsApp: 
99976-7156 e 9 8542-3449.

Saiba mais em cecigrelhados.com.br

De 79,90/kg

por R$ 49,90!/kg

De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90/kg/kg/kg

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

Alumínio - Manutenção em Geral
F.: 2737-2377 / Fax: 2737-2387

Cel.: 98577-1080
R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

BSV

•CONSTRUÇÃO •REFORMA•DECORAÇÃO

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

› Reparo ou troca de registro 
sem quebrar paredes 
› Fazemos desentupimento
›CAÇA VAZAMENTOS

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

5625-2599   •   96155-1045
7843-9606 - ID 55*687*22TRATAR C/ 

VALMIR

Vitrô basculante 1 seção
0,60 x 0,60 m

Vitrô 4 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Veneziana 3 folhas
1,00 x 1,20 m

Veneziana 6 folhas
1,00 x 1,20 m

Vitrô 2 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Porta Lambril
Branca

2,10 x 0,80 m
Porta Palheta
2,10 x 0,80 m

LOJA DENTRO DA ROSHEL - TEL.: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23 - Vila São José

LOJA YERVANT - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
LOJA CUPECÊ - F: 2368-3900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

LOJA INTERLAGOS - F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos

LOJA M. BOI - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
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***LINHAS NORMATIZADA

R$ 149,90

R$ 499,90 R$ 269,90

R$ 46,90

R$ 149,90 R$ 229,90 R$ 259,90

LOJA DE FÁBRICA Agora com vendas online. Confira em nosso site:
www.alfaesquadriasonline.com.br

TELA MOSQUITEIRA DE SOBREPOR
MEDIDA VALOR

VITRO DE 1,00 X 1,00
VITRO DE 1,00 X 1,20
VITRO DE 1,00 X 1,50
VITRO DE 1,00 X 2,00

R$ 79,90
R$ 89,90
R$ 99,90

R$ 119,90
* Serve em qualquer janela com essas medidas

GRANDE PROMOÇÃO PARA O
VERÃO - TELA MOSQUITEIRA

Temos
outras

medidas

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

Cheese salada em dobro: promoção 
voltou, mas só em novembro

Até o  f ina l  de  se-
tembro, uma promoção 
atraiu fãs de hambúrguer 
artesanal: às segundas e 
terças-feiras, pedindo um 
cheese salada, o cliente 
ganhava dois, em pedi-
dos no salão. Ou seja, um 
cliente poderia se deliciar 
com dois mega sandu-
íches ou uma dupla de 
amigos pagava por um 
mas levava o segundo 
lanche da mesa. 

A oferta terminou jun-
to com o mês de setem-
bro, os clientes lamentaram... e 
a lanchonete Osnir Harmburger 
resolveu retomar a promoção 
Cheese Salada em dobro. Mas, 
os fãs do lanche caprichadíssi-
mo precisam ficar espertos: é 
só de segunda e terça, e termi-
na no final de novembro. 

O cheese salada do Osnir é 
um dos mais famosos da zona 
sul de São Paulo. Bem suculen-
to, o hambúrguer é feito há 
quase 50 anos ali mesmo, na 
tradicional lanchonete locali-
zada na Avenida Jabaquara. O 
tempo passou, a região cres-
ceu, o restaurante passou por 
várias reformas e ampliações, 
ganhou serviço de almoço em 
sistema de buffet por quilo no 
almoço, mas o famoso ham-
búrguer continua do mesmo 
jeitinho, fazendo sucesso há 
cinco décadas. Dizem que ou-
tro segredo do lugar é a maio-
nese caseira, que dá sabor 
todo especial não só ao cheese 
salada, mas a qualquer lanche 

que o cliente pedir.
A tradição também se alia à 

constante inovação no cardá-
pio, que de tempos em tempos 
ganha reforços.  No serviço de 
delivery, que funciona nos fins 
de semana funciona até altas 
horas, tem tido muita aceitação 
algumas novidades como o 
sanduíche de costela ou o san-
duíche de rosbife com queijo e 
ovo na ciabatta... 

A casa também acompanha 
o ritmo frenético da tecnologia 
e atende pedidos por telefone, 
feitos pelo site, pelo facebook 
e por aplicativos delivery. A 
clientela pode pedir tanto os 
tradicionais sanduíches como 
pratos rápidos, pratos do dia, 
sobremesas, porções...

Outra boa ideia é chamar - 
em casa no escritório ou à mesa 
- um reforçado beirute!

Feito com pão sírio, o lan-
che pode ser montado com 
diferentes combinações. No Os-
nir Hamburger, o mais pedido é 
o Beirute da Casa (filet mignon, 

ovo, queijo, bacon, 
alface, tomate, maio-
nese caseira e fritas, 
que serve duas pes-
soas ). Tem também o 
Simples (filet mignon, 
queijo, alface, tomate 
e maionese caseira); 
o Beirute Americano 
(presunto, queijo, al-
face, ovo, tomate e 
maiones caseira); Os-
nir (presunto, queijo, 
bacon, alface e molho 
tártaro) e o Especial 
(dois hambúrgueres, 

queijo, ovo, alface, tomate 
e maionese caseira); e o de 
Rosbife (queijo, orégano, ovo, 
alface, tomate e maionese 
caseira ).

Vá conhecer e aproveitar 
a promoção do cheese salada 
em dobro, que só é válida às 
segundas e terças, apenas no 
salão (não vale para delivery 
nem para retirada) e não inclui 
bebidas ou outros pedidos. 

 Para quem quer pedir em 
casa, pode optar pela internet 
ou telefone. Fica na Av. Ja-
baquara, 538 – Mirandópolis. 
TTel. Delivery: 5581.8093 e 
2578.2165. Funcionamento: 2ª 
a 5ª das 11h30 às 02h00; sexta 
e sábado, das 11h30 às 04h00; 
Domingos, das 11:30 à 01h00 . 
Segunda a Sábado buffet por 
quilo no almoço até 16h. Do-
mingo a casa funciona a lá car-
te. Delivery: Domingo das 11h30 
às 23h30; Segunda a Quinta das 
11h30 a 01h00: Sexta e Sábado 
das 11h30 às 3h00

Quer 
divulgar 

seu produto?

Anuncie!
Informações 
pelo telefone 
5072-2020 
ou Whats: 

9 8216-2837

Quer divulgar seu produto?
Anuncie! Informações pelo 

telefone 5072-2020 ou 
Whats: 9 8216-2837
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Febre amarela pode atingir animais
no Parque do Estado e Zoológico?

A Febre Amarela “viajou” 
de Minas Gerais, chegou a 
São Paulo e está gerando uma  
mobilização intensa dos agen-
te de saúde para evitar que 
se instale na cidade e atinja 
moradores. Por enquanto, a 
doença, que é causada pela pi-
cada de um mosquito infecta-
do, fez vítimas entre macacos 
que habitam parques na Zona 
Norte da cidade. 

Como medida preventiva, 
a Prefeitura determinou o 
fechamento de onze parques 
públicos na zona norte da 
cidade. Os macacos não trans-
mitem a doença, mas mosqui-
tos podem picar os animais 
e leva-la a outros pontos da 
cidade. 

A Zona Sul também tem 
população de animais silves-
tres, vizinhos aos distritos da 
Vila Mariana, com destaque 
para os que vivem soltos pelo 
Parque do Estado, ou para os 
que habitam o Zoológico, em 
cativeiro.

A Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente explica que 
não há vacinas para prevenir 
a doença em animais silvestre. 
No Zoológico, há também 
uma grande diversidade de 
animais de vida livre, entre 
elas, o macaco-bugio, espécie 
que foi infectada nos parques 
da zona norte.

A Fundação Parque Zooló-
gico informou que não houve 
até o momento, NENHUM 
registro de macaco no PEFI 
apresentando sintomas ou 
que tenha vindo a óbito com 

Seu filho 
está preparado 
para o futuro?

» Robótica com 
Drones e Dash & Dot
» Desenvolvimento
    de games e 
     aplicativos
» Produção e 
   edição de vídeo      
    para o Youtube

CURSOS DE 
TECNOLOGIA
PARA 
CRIANÇAS 
E JOVENS DE 
5 A 17 ANOS

LIGUE AGORA E AGENDE 
UMA AULA GRATUITA: 

5083.0970
Unidade Saúde: Av. Onze de Junho, 229

AGORA, TAMBÉM  
COM ENSINO MÉDIO

VESPERTINO

R$ 
746,91*

MÊS

Renovação Baby
R. Democracia, 180
Vl. Brasilina/SP
Tel: (11) 2352-4415

Unidade III
R. Bento de Faria, 129
Jd. da Saúde/SP
Tel: (11) 5073-5231

Renovação Jr.
R. Kalil Nader Habr, 281
Jd. da Saúde/SP
Tel: (11) 5073-1455

Unidade IV
R. Pe. Bento Pacheco, 3244
Indaiatuba/SP
Tel: (19) 3801-5550

Unidade II
R. Kalil Nader Habr, 137
Vila Moraes/SP
Tel: (11) 5073-1455

Centro de Convivência
R. Luiz da Costa Ramos, 328
Vila Moraes/SP
Tel: (11) 5077-4183

5073-5231       RENOVACAO.COM.BR

fortes e eficientes, da formação ao resultado.

I N F A N T I L  -  F U N D A M E N T A L  -  M É D I O

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO RENOVAÇÃO

A MELHOR PREPARAÇÃO PARA
AS MELHORES UNIVERSIDADES!

AGORA, TAMBÉM  
COM ENSINO MÉDIO

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO RENOVAÇÃO

* VALOR DO CURSO DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO, NÃO INCLUÍDAS AS DESPESAS COM O MATERIAL DIDÁTICO
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Acupuntura pode 
tratar perda de cabelos

O termo ainda é pouco 
conhecido, mas para quem 
enfrenta o problema o im-
pacto é grande. A Alopécia 
é a redução parcial ou total 
dos cabelos ou dos pelos em 
determinada região da pele. 
Atinge inclusive mulheres que 
podem ter sua auto-estima 
totalmente comprometida.

No bairro de Mirandópolis, 
uma clínica tem se especiliza-
do em tratamento inovador 
para o problema. As fisiote-
rapeutas Elisabete Chagas 
e Luciana do Carmo Nunes 
(CREFITO 122445-F), com ex-
periência de mais de 10 anos 
e especialização em dermato 
funcional e acupuntura,  ex-
plicam que a doença é carac-
terizada pela queda repentina 
dos pelos , normalmente sem 
apresentar modificação da 
estrutura da pele ou manifes-
tações inflamatórias. “Pode 
atingir não só o couro cabe-
ludo como outras áreas como 
a barba, supercílios, cílios e 
áreas pilosas”, diz Elisabeth.

“O tratamento com acu-
puntura estimula a circulação 
sanguínea, aumentando om 
aporte de nutrientes no couro 
cabeludo e nutrição bulbo ca-
pilar, decorrente da oxigena-

ção celular”, explica Luciana.
A clínica traz também a 

cromoterapia, com pontos 
de comando, que potencializa 
em dez mil vezes a introdução 
da medicação externa, trazen-
do resultados visíveis já nas 
primeiras sessões. “A cromo-
terapia é um tratamento feito 
através das cores e pode ser 
defi nida como o tratamento 
que, por intermédio das co-
res, estabelece o equilíbrio e a 
harmonia entre corpo, mente 
e emoções”, contam.

E não é só no tratamento 
da alopécia que a acupuntura 
mostra bons resultados. Elas 
trabalham com rejuvenesci-
mento facial, limpeza de pele, 
drenagem linfática facial e 
corporal pré e pós-operató-
rios de cirurgias plásticas.

Acupuntura sistêmica, au-
ricular, com moxabustão e 
ventosa também são técnicas 
utilizadas pelas fi sioterapeu-
tas.  A clínica atende às segun-
das-feiras, com hora marcada 
e atendimento totalmente 
individualizado com preços 
bem acessíves, a partir de R$ 
75,00 por sessão.

Fica na Avenida Casemiro da 
Rocha 979 - Mirandópolis. Tele-
fones:  97681-6480;  994961681

diagnóstico da doença. “Não 
há motivo para alarde. O Zo-
ológico e o Zoo Safári perma-
necem com o funcionamento 
normal de suas atividades”, 
informou o Zoo, em nota.

A Fundação ainda diz estar 
atenta a situação ter intensifi -
cado  o monitoramento que já 
realiza com espécies silvestres 
no PEFI, especialmente dos 
grupos de macacos-bugio, 
coordenando as ações que 
contam com a parceria de 
outras instituições localizadas 
no Parque (Instituto de Botâ-
nica e Parque Cientec).

A febre-amarela silvestre 
acomete os macacos, hos-
pedeiros naturais do vírus, 
e é transmitida pela picada 
dos mosquitos contamina-
dos Haemagogus e Sabethes 
a outros primatas e a seres 
humanos que entrem em seu 
habitat natural e não tenham 
sido vacinados.

Por enquanto, entretanto, 
a Prefeitura também está 
concentrando a vacinação na 
zona Norte da Cidade, onde 
foram detectados os casos 
até agora. 

A Zona Norte conta com 
37 Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) para aplicação da 
vacinação preventiva (veja 
a lista completa). Nesta pri-
meira fase, a prioridade da 
vacinação é para pessoas que 
residam a até 500 metros no 
entorno do Parque do Horto. 
Mais de 500 mil pessoas já 
foram vacinadas até 1º de 
novembro.

Haverá ampliação do ho-
rário de atendimento nesses 
postos, que também aten-
derão a população no fi m de 
semana. Se você mora em 
outras regiões da cidade, não 
é necessário se vacinar.

Quem já tomou a vacina 
em alguma fase da vida não 
precisa de reforço. A Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
e o Ministério da Saúde reco-
mendam apenas uma dose da 
vacina para prevenção.



Saúde e Estética
Odontologia

Casas de Repouso

Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia ( opcional)

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:
www.cuidadoresdavida.com.br

4113-1838
9.9543-4748
9.9458-6000

CUIDADORES DE IDOSOS
Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados 
para atendimento do 
idoso, em domicílio ou 
acompanhante hospitalar

►Acupuntura Sistêmica

►Acupuntura Estética

►Acupuntura Pré e Pós Queda

►Acupuntura Auricular

TerapeuTas pós-Graduadas

 
►Elisabeth Chagas

email: acupuneliza@gmail.com        9 7681-6480 

► Luciana do Carmo Nunes

email: luciananunes320@gmail.com       9 9949-6168

email: acupuneliza@gmail.com        9 7681-6480 

email: luciananunes320@gmail.com       9 9949-6168

Acupuntura Sistêmica

CLíNICA DE ACUPUNTURA

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 979 
- Mirandópolis - 
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Terapia Alternativa

•SAÚDE

Farmácia celebra 20 anos manipulando
homeopatia e fi toterápicos e fl orais

Água termal devolve o 
viço da pele, hidrata em qual-
quer época do ano, traz bem 
estar e contribui até na ci-
catrização. O óleo de coco 
tem inúmeras indicações: de 
cuidados com o cabelo até 
o uso saudável na culinária. 
O própolis pode prevenir e 
tratar diversas doenças.

Produtos fitoterápicos e 
homeopáticos ganham cada 
vez mais espaço no cotidiano 
de quem quer se cuidar, na 
prevenção e no tratamento 
de várias doenças. Os profi s-
sionais de saúde têm recor-

rido a estes medicamentos 
manipulados cada vez com 
mais frequência.

Na região, a Farmácia Ilú-
mina - que está celebrando 20 
anos de existência - se fi rmou 
com a oferta de ampla gama 
de produtos fitoterápicos, 
homeopáticos e fl orais, todos 
necessitando de prescrição 
de um PROFISSIONAL HABI-
LITADO.

Outro destaque da Ilúmina 
são os fl orais, essências que 
são usadas para a cura dos 
desequilíbrios emocionais. 
A Farmácia manipula vários 

sistemas de fl orais, como os 
Florais de Bach um dos mais 
conhecidos.

Vá conhecer a Farmácia 
Ilúmina ou entre em contato 
para solicitar a manipulação 
de suas receitas.

“Estamos há 20 anos pro-
curando não só atender bem 
nossa clientela, mas também 
em busca do aprimoramento, 
para trazer tudo que há de 
mais inovador em antropo-
sofi a, homeopatia e fi totera-
pia”, diz o farmacêutico res-
ponsável Osvaldo Tadeu Ma-
galhães, Alvarenga formado 

pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora, Minas Gerais,  há 
30 anos, com uma vasta expe-
riência na área farmacêutica e 
com Curso de Especialização 
em Homeopatia e Docência 
de Ensino Superior.

A Ilúmina fi ca na Rua Ca-
putira, 108, em Mirandópolis, 
próximaà estação Praça da 
Árvore e à Praça Santa Rita de 
Cássia. Telefone: 5584-6094. 
WhatsApp: 9 8027-4981. ht-
tps://www.facebook.com/
homeopatiailumina/. Site: 
ilumina.com.br. Email: farma-
ciailumina@uol.com.br

Fitoterápicos e cosméticos naturais estão nas prateleiras
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5071-2020

VENDA

LOCAÇÃO

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

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

E.mail: marimartha@gmail.com

Descubra seu amor 
Predestinado (a)
União de Casais

Amarração p/ Amor
Afasta Pessoa Indesejada
Trabalhos Todos os Fins

Fil. Federação BA.
TEL. 5549-0048 
VILA MARIANA

CARTOMANTE
TARÔ & BÚZIOS
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S.PAULO ZONA SUL

APTO 80M2  NA VILA 
CLEMENTINO -  R$ 530 MIL 

Bem conservado, com 2 dorm.,
sala, copa, cozinha e banheiro. 

Repleto de armários, bem
iluminado e 01 vaga na garagem.
Direto com o proprietário

(11) 99317.4964

KITNETE
VILA CLEMENTINO  

À 1 Quadra e meia da Unifesp/
Hospital Sâo Paulo. Lindo, 

Mobiliado, Andar Alto, 
Cond. R$ 313,00 Valor R$ 290mil
TRATAR FONE: 99667-6833

FONES: 2275-6481/ 2276-3671

 SOBRADOS NOVOS EM 
CONDOMÍNIO JABAQUARA 

PRÓX. PADARIA TREVO
R$ 260 MIL

65M2 AU, 2 dorms, sala,
cozinha, banheiro, lavabo

lavanderia, 2 vagas.

 SOBRADOS NOVOS CHAC. 
INGLESA. R: ARARÊ 303/307
R$ 920 MIL - PRÓX. METRÔ

124M2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box no 
banh, banh. social c/ box, varanda, 
sala, lav, coz, lavand. coberta, churr, 

2 vagas. Aceito financiamento.
FONES: 2275-6481/ 2276-3671

SOBRADOS NOVOS
VILA GUARANI RUA BICUDO 
DE BRITO, 469 R$ 750 MIL

3 suites, 1 varanda, sala 2 ambs. 
c/ porcelanato, jardim de inverno, 
lavabo, cozinha, área de serviço 

coberta, quintal, 3 vagas.
FONES: 2275-6481/ 2276-3671

SOBRADOS NOVOS
R$750 MIL VILA GUARANI

 RUA CRISTOVÃO
COLOMBO M. DE MATOS, 74

3 dorms,1 suite, banh.social, 2 
varandas, sala toda em porcela-
nato, lavabo, coz. lavanderia c/

churrasq.2 vagas. Temos outros. 
FONES: 2275-6481/ 2276-3671

FONE: 5058-0800

APTO. PRÓXIMO 
METRÔ SAÚDE

R$ 245 MIL
1 dormitório, sala,

cozinha c/ AE, 1 vaga.

FONES: 2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASA NOVA SAÚDE
EM CONDOMÍNIO

ULTIMAS UNIDADES
1 dorm., cozinha, banheiro c/box,

lavand., água e luz separados.
R: Caucaia,198. Depósito ou Fiador. 

Sem Condomínio. R$ 1.050,00. 
FONE: 5058-0800

APARTAMENTO
SAÚDE - R$1.100,00

2 dormitórios, sala ampla,
1 vaga, rico em armários

ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos necessitados e desamparados, 
vós que didicastes toda vida ao bem. Vale-me neste instante de provação, eu vos imploro. 
Ajudem-me a conseguir esta graça, em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Rezar 
com fé a oração, 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia mandar publicar e 
dar um presente a uma criança carente. Com fé será atendido. F.L.L.O.

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum problema de difícil 
solução e pecisa de ajuda urgente, peça esta ajuda a santo expedito. Este santo é invocado 
nos negócios que demandam. Pronta solução e cuja invocação é tardia. Oração: meu santo 
expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso senhor jesus cristo, 
socorre-me nesta hora de afl ição e desespero. Vós que sois o santo guerreiro, vós que sois 
o santo dos afl itos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas 
urgentes, proteja-me, ajuda-me, dai me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido. 
“Fazer o pedido”. Meu santo expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, proteja-me de 
todos que possam me prejudicar, proteja a minha família, atenda ao meu pedido com urgen-
cia. Devolva a paz e a tranquilidade. Meu santo expedito! Serei grato pelo resto da vidada e 
levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. Rezar um pai nosso, uma ave maria e 
fazer o sinal da cruz.  S.A.U.

SIMPATIA PARA EMAGRECER 
CHICO XAVIER

4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de água, 
coloque dentro dele o número de grãos de 
arroz correspondentes aos quilos que você 

deseja perder. Não coloque grãos a mais do 
que deseja, pois os quilos perdidos não serão 

recuperados. À noite, beba a água, deixando os 
grãos, complete novamente 1/2 copo de água. 

5ª feira pela manhã, em jejum, beba a água 
deixando os grãos, completando com 1/2 copo 
de água. 6ª feira pela, em jejeum, beba a água 

com os grãosde arroz junto. Obs: Conserve 
o mesmo copo durante o processo, não faça 

regime, pois a simpatia é infalível. Tirar o 
número de cópias correspondentes aos quilos 
que deseja perder, comece na 4ª feira, após 
distribuir.  Publique na mesma semana.  Boa 

sorte. I.L.R.B.

 ASSOCIAÇÃO DOS VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS 
NAVAIS SEDE REGIONAL SÃO PAULO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados 

da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais - 
Seção Regional - São Paulo (AVCFN-SR-SP) para a reunião da 
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no Comando do 
8º Distrito Naval, à Rua Estado de Israel, 776 - Vila Clementino, 
São Paulo – SP, no dia 02/12/2017, às 10:00 horas, em primeira 
convocação, havendo quórum, ou às 10:30 horas, em segunda 

convocação, com qualquer número de pessoas presentes, 
versando sobre a seguinte pauta:

                    a) Abertura;
                    b) Prestação de contas;
                    c) Afastamento temporário do Presidente;
                    d) Ratificação do 2º Vice Presidente;
                    e) Ratificação do 2º Tesoureiro, e;
                     f) Encerramento.

São Paulo, 31 de outubro  de 2017.

Carlos Roberto de Almeida Bastos
Presidente AVCFN-SR-SP
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www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
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V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS  GAR  75 M² AU

R$ 1.900,00
Local  espetacular , living 2 ambs

coz. Equipada, rico em arms.
Não deixe de conhecer .

ALTO IPIRANGA
SALAS COMERCIAIS

R$ 1.500,00
Salas comerciais, em torno
de 40m² aú. Prédio novo,

excelente localização.

METRÔ STA CRUZ
SALA COMERCIAL  

R$ 1.800,00

Ao lado metrô Sta Cruz,
48m² aú, gar, WC.

V. MARIANA/CHAC. INGLESA
APTO 3 DTS  STE  2 GARS

R$ 678 MIL
Belíssimo , prox. Ao metrô Sta Cruz, liv. 
2 ambs , terr. Coz. Equipada , edifício 

magnífico  c/ lazer total . 

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STES  3 GRS

R$ 4.800,00
Ótimo apto, 123m² aú,

próx ao Parque do
Ibirapuera, lazer total.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000 MIL
Ótimo sobrado, 8 salas, 8 vagas, 
4 banheiros, reformado, próx ao 

metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 559 MIL
Ótimo apto, liv c/ sacada, rico em 

arms, lazer, próx metrô.
Maravilhoso, vale a pena conhecer.

MIRANDÓPOLIS
APTO  1 DORM  GAR

R$ 320 MIL
Reformado, local privil,

próx metrô Saúde.
Não deixe de conhecer!

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  GRS

R$ 798 MIL
Próx metrô, 112m² aú, liv amplo 
2 ambs, coz planejada, rico em 

arms. Ref, lindo, ótimo edif.

V. MARIANA
SOBRADO COML

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas,

3 banheiros, 2 vagas, edícula. 
Próximo ao metrô Ana Rosa.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 790 MIL

3 dts sendo 2 stes, 2 grs, sacada,
Rico em arms.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  S/GAR

R$ 350 MIL
Ótimo apto, 62m² aú, reformado, 
localiz privil, Próximo ao metrô 

Praça da Árvore

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.050 MIL
Ao lado do metrô, andar alto, 

terraço, repleto de
 armários, lazer.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.100 MIL
Excel apto, reform, ótima localiz, 

ao lado Metrô Santa Cruz,
depósito, boa área de lazer. Único.

MIRANDÓPOLIS
APTO   2 DTS  GAR

R$ 395 MIL
Excelente apartamento,

boa localização, condomínio baixo. 
Vale a pena conhecer.

V. CLEMENTINO
APTO   2 DTS  GAR

R$ 519 MIL
Ótimo apto, 70m² áú, 

bem localizado,
ao lado do Metrô Santa Cruz.

V. MARIANA
APTO   2 DTS  GAR

R$ 510 MIL
Reformado, ótima

localização, ao lado do
Metrô Vila Mariana.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 650 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

rua arborizada, gar coberta, próx 
a bancos, mercado e padaria.

V. CLEMENTINO
PRÉDIO COMERCIAL

R$ 19.500,00
Ótima local, 550m² ac,

14 sls, 7 banheiros, refeitório, 
copa, 8 vagas garagem.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 1.300.000 MIL
Ótima localiz, 400m² ác, 10x35,
14 sls, 7 banh, 8 vgs, terr plano, 
bom para diversas finalidades.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

R$ 900 MIL
Living 3 ambs, 3 amplos DTS, 
edícula, 4 vgs, quintal, jardim, 

entrada lateral.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 445 MIL
Reformado, elétrica e hidráulica, 

localização privilegiada,
excelente negócio.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS STE 2 GARS

R$ 1.320.000 MIL
Excelente sobrado, reformado, 

ótima Local, rico em arms,
cozinha planejada.

CAMPO BELO
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 770 MIL
Ótimo apto, 69m² áú, living
com terraço, repleto arms,
rua arborizada, depósito.

SAÚDE
SOBRADO  3 DTS  STE  GRS

R$ 849 MIL
Exc sobrado, novo, living 2 ambs, 

lavabo, varanda. Fácil acesso,
vale a pena conferir.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 550 MIL
Ótimo local, reformado, 73m² áú, 
liv c/ terraço, 2 ambs, coz planej, 
repl arms. Próx ao Metrô Saúde.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 950.000 MIL
Exc área útil, 104m², ótima local, 

liv 2 ambs, lavabo, terraço,
repl arms, coz planej.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STES  2 GRS

R$ 1.220.000 MIL
Exc neg, andar alto, 108m² áú,
liv 2 ambs, terraço, rico arms.

Próx ao Metrô Santa Cruz.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  STE  GAR

R$ 3.200,00
Ótimo sobrado, rua tranquila, 

cozinha planejada,
2 banheiros.

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 435 MIL
Excel. apto, boa localiz,
andar alto, próximo ao
Metrô Praça da Árvore.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado,
ótima localiz, gar coberta.
Próximo ao metrô. Único.

IPIRANGA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 670 MIL
Excel apto, 110m² áú, liv 2 ambs, 

ao lado Museu Ipiranga, rico 
arms. Ótimo estado conservação.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster, terraço,
lavabo. Confira!

MIRANDÓPOLIS
APTO  1 DORM
R$ 1.400,00

Ótimo apto, bem localizado,
ao lado do Metrô Pça Árvore.

Vale a pena conhecer.

SAÚDE
APTO  2 DTS  1 GAR

R$ 1.600,00
Ótimo apto, semi-mobiliado

ou não. Arm emb, fogão,
geladeira, cama box.

CAMPO BELO
APTO  4 DTS  3 STS  4 GRS  

R$ 8.000,00 (PACOTE)

Lindo apto, ótima localização,
closet, varanda, lazer.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA - 5X26 - 2 GARS

R$ 495 MIL
Ótima localização, sala boa,

2 amplos dts, próximo
Metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
SOBRADO  2 DTS  2 GRS

R$ 530 MIL
Excelente sobrado, living amplo, 

2 ambs, lavabo, repleto armários, 
quintal, edícula.

V. CLEMENTINO
APTO  1 DORM  VARANDA

R$ 1.600,00
Ótimo apto, 50m² áú, sala c/ 

varanda, coz. c/ arms, 1 vaga ga-
ragem. Na melhor rua do bairro.

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS  GAR

R$ 2.750,00
Exc local, lado Shopping Sta Cruz. 
Sala, coz c/ arms, banh completo, 
1 vaga gar. Vale a pena conhecer!

V. MONUMENTO
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 510 MIL
Lindo apto, living c/ terraço, rico 

em arms, ótima localiz, lazer. 
Vale a pena conhecer!

CHÁC. INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 510 MIL
Oportunidade, ótimo apto,

living c/ sacada, rico em arms.
Vale a pena conhecer.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE
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SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$  1.170 MIL

Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 

c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churrasq . e 
forno á lenha, piscina, saúde, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 15.963

APTO
CAMBUCI

R$ 220 MIL
Ao lado da Estação Ana Neri, 

ótimo para moradia ou renda, c/ 
1 dormitório, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ rack emb., sacada, 
cozinha americana planejada, 

lavanderia, cond. somente
R$ 285,00 - REF.: 15.506

APTO.
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.180 MIL

AU = 121,50m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, closet, liv. p/ 2 amb. 
c/ sacada gourmet, escritório, 
lavabo, coz. planej., gar. p/ 2 
carros, estuda apto. litoral de 
menor valor - REF.: 14.542

SOBRADO COND. FECHADO 
BQ. DA SAÚDE
R$ 430 MIL

Ótimo condomínio, c/ 2 
dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 2 carros,
área útil de 73 m² - 

REF.: 15.544

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

- Excelente infraestrutura 
c/ estacionamento, teatro, 
sl. ginástica, lanchonete, 

restaurante, portaria 24 hs.,
c/ AU = 34m² e garagem

p/ 2 carros - REF.: 15.612

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

Ótimo p/ renda ou duas 
famílias, água e luz indep, 

sendo uma c/ 2 dorm., sala p/ 
2 amb.,wc social, coz., lavand., 

gar.p/ 2 carros, e nos fundos 
outra casa c/ 1 dorm., coz., wc 

e lavand. - REF.: 15.913

(2) CASAS
V. GUARANI
R$ 650 MIL

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

lavand., gar. p/ 3 carros, nos 
mais um sobrado c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc, ótimo p/ renda 
ou 2 famílias - REF.: 16.092

PRÉDIO COM. P/ 
RENDA - CAMBUCI

R$ 660 MIL
Ótimo p/ renda, ótima oferta, 
podendo alugar todo em andares 
individuais, sendo térreo c/ peq. 
Recepção, salão com., 1º e 2º 
andares cada um c/ 3 salas, coz 
e wc, e 3º andar c/ ampla sala, 
sacada, coz., wc - REF.: 16.082

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 

Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, fogão e forno emb., 
qtal c/ churr., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 15.129

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Ótimo local da rua André 

Mendes, , c/ 3 dormitórios c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 

AE, lavanderia, wc p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro, lazer - 

REF.: 15.207

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 565 MIL
Vago, excelente rua do bairro, c/ 
2 dorm. c/ AE, wc social, living, 

lavabo, cozinha c/ armários, 
fogão e mesa embutidas, 

quintal, dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros - REF.: 15.864

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 960 MIL
Seminovo, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 3 carros, 
área gourmet, estuda permuta 

c/ apto. menor valor na região - 
REF.: 16.212

APTO
PLANATO PTA.

R$ 385 MIL
Ótimo local da Av. José Maria 

Whitaker, reformado, bom 
acabto., condomínio somente 

340,00, c/ 2 dormitórios, 
wc social, living p/ 2 amb., 

cozinha, área de serviço, gar. p/ 
1 carro - REF.: 15.949

SOBRADO
V. MORAES
R$ 510 MIL

Reformado, ótimo acabamento, 
amplo quintal c/ ótima área 

gourmet, c/ 3 dormitórios, wc 
social, living, lavabo, copa, 

cozinha planejada, garagem p/ 
2 carros - REF.: 15.474

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 535 MIL
Vago, reformado, excelente 

localização da rua Samambaia, 
c/ 2 dorm., wc social, living, 

copa, cozinha, dep. p/ empreg., 
depósito, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.004

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim de 
Almeida, área útil de 74 m², c/ 2 
dorm. c/ AE, wc social, living p/ 
2 amb., cozinha c/ AE, quarto e 
wc p/ empregada, garagem p/ 1 

carro - REF.: 15.774

SOBRADO
METRÔ A. IPIRANGA

R$ 590 MIL
A 700 mts. do Metrô A. do 

Ipiranga, vago, ótimo acabto., 
ótima oferta, c/ 3 dorm. c/ AE 
e ar condicionado, suíte, wc 

social, living, lavabo, coz. c/ AE, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 15.675

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 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.: 15.230

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 745 MIL
Impecável, ótimo acabto., 

terreno 10 x 20m, construção 
190m², c/ 3 dorm. c/ AE, ste c/ 
hidro, liv. p/ 2 amb., sl. Jantar, 
lavabo, coz. planejada, amplo 
escritório, dep. p/ emp, gar. p/ 

2 carros - REF.: 16.021

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

Impecável, estilo colonial, 
terreno 180 m², AC =  250m², 
c/ 3 dorm., suíte, escritório, wc 
social, living, sl. jantar, sala TV 
ou um 4º dorm., lavabo, coz. c/ 
AE, quintal c/ churrasq., gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.591

SALÃO COM.
AV. BQ. DA SAÚDE

R$ 419 MIL
Excelente localização da Av. 

Bq. da Saúde, salão com 120 
m² mais mesanino, ótimo para 

diversas finalidades comerciais, 
ótimo investimento e renda - 

REF.: 15.901

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Excelente oferta, negócio de 

ocasião, área útil de 91 m², c/ 
3 dorm. c/  AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
lavabo, cozinha planej., dep. p/ 
emp., gar. p/ 2 carros, prédio 

seminovo - REF.: 16.203

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 

dormitórios, terraço, wc social, 
sala, sl. de jantar, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.239

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 

comerciais, esquina, entrada p/ 
2 ruas, vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living, cozinha, 
lavanderia, amplo quintal 

coberto, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 15.818

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Vago, impecável, todo 
reformado, excelente 

localização da rua Samambaia, 
c/ 2 dorm., wc social, living, 
lavabo, ampla cozinha c/ AE, 

quintal, dep. p/ emp., gar.
p/ 1 carro - REF.: 15.545

SOBRADO
V. CLEMENTINO

R$ 590 MIL
Excelente localização da Rua 

Cel. Lisboa, ótimo p/ fins 
comerciais, vago, c/ 3 dorm., 
wc social, sala, lavabo, copa, 
cozinha, qto. p/ empregada,

gar. p/ 1 carro - REF.: 16.111

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL 
Terreno 5,20 x 21 mts., 

construção de 136 m², c/ 3 
dorms c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb., ampla coz, planejada, 
lavand, quarto e wc p/ empr, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 15.873

SOBRADOS NOVOS 
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização, próx. a 

rua Tiquatira, c/ 3 dorm., suíte, 
jd. inverno, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 2 carros 
- REF.:  15.833

COBERTURA DUPLEX
V. GUMERCINDO

R$ 650MIL
Vago, bom acabto., 2 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, sala de TV, 
coz. planej., lavanderia, wc p/ 

empreg., terraço, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.914

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do bairro, 
terreno 182 m², construção 250 
m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, ste, 
liv. p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, 
coz. c/ AE, qto. despejo, amplo 
terraço coberto c/ churr., gar. p/ 

2 carros - REF.: 16.256

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo local da r. Tiquatira, terr. 
408 m², constr.340 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, liv. p/ 2 amb., 
sl. jantar, coz. c/ AE, dep. p/ 

emp., qtal c/ churr., gar. subsolo 
p/ 5 carros - REF.: 15.777

APTO
JD. V. MARIANA

R$ 1.290 MIL
Excelente área útil de 174 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte máster 
c/ closet, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 15.746

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 1.200 MIL
Excelente oferta, AU = 142 m², 
ótimo acabto., c/ 3 suítes c/ AE, 
closet, liv, p/ 3 amb. c/ sacada 
gourmet, lavabo,  coz. planej., 

gar. p/ 2 carros, lazer completo, 
estuda permuta c/ apto. na 

região até 50% - REF.: 16.281

APTO
JD. CELESTE
R$ 230 MIL

Localizado na Av. dos Ourives, 
vago, prédio c/ 6 anos e lazer 

completo, condomínio R$ 
305,00, c/ 2 dorm., wc social, 

sala p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.599

APTO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MIL
Boa localização da rua Vicente 
Fernandes Pinto, vago, AU = 
62 m², c/ 2 dorm., 1 c/ AE, 
wc social, living, cozinha, 

lavandeira, gar. p/ 1 carro, cond. 
R$ 429,00 - REF.: 14.610

APTO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha planejada, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
condomínio R$ 500,00, lazer 

completo - REF.: 16.155

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótima localização do 

bairro, vago, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, sala, 

cozinha c/ AE, quarto e wc p/ 
empregada, quintal, garagem p/ 

1 carro - REF.: 16.063

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 460 MIL
A 500 mts do metrô, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm., wc social, 
living, ampla coz. c/ AE, 

despensa, ampla lavand., gar. 
p/ 1 carro, estuda permuta c/ 

apto. somente na Praia Grande 
de menor valor - REF.: 16.202

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 630 MIL
Vago, c/ 4 dormitórios, suíte, 

living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros, terreno 5 
x 30 mts., construção de 150 

m² - REF.: 16.098

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, depósito, dep. p/ empreg., 

garagem - REF.: 15.769

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, impecável, ótimo 

acabto, c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, 
ar condic., liv, lav, escritório 

c/ AE, coz. planej., ampla 
despensa, depósito, quintal, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 15.462

SOBRADO
V.BRAS. MACHADO

R$ 680 MIL
Reformada, bom acabamento, 

c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, escritório, copa 
/ cozinha c/ AE, despensa, dep. 

p/ empreg., quintal c/ churr., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 15.906

(3) IMÓVEIS
V. BRAS.MACHADO

R$ 690 MIL
Ótimo p/ renda, sendo uma 

casa c/ 2 dorm.,sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, garagem 

p/ 2 carros, e outras duas 
casas c/ 1 dorm., sala, coz., wc 
social, lavand. - REF.: 15.969

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 720 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., 

coz. americana planej., lavand. 
c/ wc p/ empreg., ótima área 

gourmet c/ churr. e forno pizza, 
gar.p/ 2 carros - REF.: 15.173

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente sobrado em 

condomínio fechado, c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha 

planejada, wc p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 16.075

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Ótimo local da rua Dr. Leite 

Pereira, c/ 3 dorm., wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha 

planejada, lavanderia, amplo 
quintal nos fundos, garagem p/ 

4 carros - REF.: 16.070

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo 

acabto., c/ 3 suítes, living p/ 
2 amb., jd. inverno, lavabo, 

cozinha, qto. p/ despejo, gar. 
subsolo p/ 4 carros, fundos c/ 
acesso para outra rua c/ mais 
uma garagem - REF.: 15.521

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
- Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 

living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

emp., gar. p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 15.058

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto 
padrão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 suítes, 

living p/ 3 amb., lav, escritório, 
cozinha conjugada c/ espaço 

gourmet, quintal gramado, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 15.555

TÉRREA C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.990 MIL

Terreno 10 x 34 mts., constr. 
327 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 3 amb., lavabo, 
jd. inverno, copa / coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 10 

carros, amplo quintal piscina e 
churrasq. - REF.: 16.254

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

R$ 1.280 MIL
Ótima localização, reformado, 
impecável, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., linda churrasq. 
Coberta c/ forno p/ pizza, gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.634
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 Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 4 
de novembro, Operação  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
as ruas contidas no hexágono: 
Av. Dr. Ricardo Jafet, Av. Lins 
de Vasconcelos, Rua Cel. Dio-
go, Av. Pref. Fabio Prado, Rua 
Francisco Cruz, Av. Prof. Noé 
de Azevedo. Ajude a manter a 
cidade limpa!

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, dia 
4 de novembro, a partir das 
7h, Cata Bagulho na região 
do Jabaquara. As equipes  
percorrerão diversas vias dos 
bairros de Vila Campestre, Vila 
Santa Catarina. O morador 
pode consultar os dias em 
que o cata-bagulho irá passar 
em  seu endereço pelo site: 
https://goo.gl/63j535. O Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, 
móveis velhos, eletrodomés-
ticos quebrados, pneus, gar-
rafas, colchões, entre outros 
materiais.

“Teatro no Bos-
que” no Ibirapuera

 De 5 a 26 de novembro, o 
Parque Ibirapuera promove a 
2ª Edição do Projeto “Teatro 
no Bosque”, com participação 
da Cia dos Viajantes na peça 
“A nossa comunidade”. A ati-
vidade acontece todos os do-
mingos, às 11h, no Bosque da 
Leitura do Parque Ibirapuera. 
O espetáculo convida crianças 
e adultos a participaremde 
uma  grande festa ao ar  livre 
cheia de  aventura, mistério, 
jogos, músicas e brincadei-
ras.  O Bosque da Leitura do 
Parque Ibirapuera fi ca na Av. 
República do Líbano, portão 7 

Chorinho: show 
no Jabaquara

Neste domingo, dia 5 de 
novembro, a partir das 10h, 
o Centro Cultural Jabaquara 
promove mais uma edição 
do projeto “Choro na Ma-
nhã”, com a apresentação do 
Conjunto Retratos, além da 
participação de vários músicos 
convidados. O público é recep-
cionado com café da manhã. 
Grátis. O CCJ fi ca na R. Arsênio 
Tavolieri, 45 - Inf: 5011-2421.

Unifesp busca
 pessoas que usam
medicamentos 
para dormir

A Unifesp, recruta volun-
tários para avaliação da de-
pendência de medicamentos 
para dormir entre usuários 
de “drogas Z” (zolpidem, 
zopiclone, zaleplom e eszopi-
clone) ou de benzodiazepíni-
cos (diazepam, clonazepam, 
lorazepam, bromazepam, 
alprazolam, fl urazepam, en-
tre outros).Os voluntários 
precisam ter mais de 18 anos, 
saber ler e escrever em por-
tuguês e fazer uso do medi-
camento há pelo menos três 
meses. A participação na 
pesquisa envolve comparecer 
uma única vez na universi-
dade em horário comercial 
para avaliação psiquiátrica 
sobre o medicamento (30 
minutos) e preenchimento de 
questionários (20 minutos).
Serão fornecidos gratuita-
mente grupos de meditação 
(mindfulness).Inscrições: 
5549-2500 / 5549-6466 / 5083-
9874 / e-mail: pesquisa.hip@
gmail.com.

Em tempos de desemprego, 
ofi cinas sugerem alternativas

O Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo 
(CATe), da Secretaria Muni-
cipal de Trabalho e Empre-
endedorismo (SMTE), ofe-
rece oficinas de orientação 
para trabalhadores que estão 
em busca de um emprego. 
Os encontros acontecem às 
quartas-feiras, das 9h às 10h, 
e tem como objetivo dar dicas 
de como se destacar em pro-
cessos seletivos.

O primeiro encontro acon-
tece no dia 1º de novembro, 
abordando o tema “Educação 
e qualificação para o mer-
cado de trabalho”, onde os 
participantes são informados 
sobre a importância do inves-
timento em especializações 
e estudos, tendo em vista o 
desenvolvimento para atuar 
no mercado de trabalho. Já 
no dia 8/11, o assunto será 
“Empreendedorismo”, onde 

serão passados conceitos e 
características do empreen-
dedor, divulgação de servi-
ços do Microempreendedor 
Individual (MEI), economia 
solidária, indicações de como 
empreender e como formali-
zar o negócio próprio.

“Currículo, entrevista e 
apresentação pessoal” será 
a pauta do dia 22/11, trazen-
do dicas comportamentais 
durante processos seletivos, 
elaboração de currículo, 
como identificar qualidades 
e pontos a melhorar, qual 
vestimenta utilizar em uma 
entrevista, dentre outros as-
suntos relacionados ao tema.

O último encontro aconte-
ce no dia 29/11, com o tópico 
“Conquistando o 1º Empre-
go”. Aqui, os participantes 
receberão dicas de elabora-
ção de currículo, como identi-
fi car o perfi l pessoal, meio de 

busca de vagas de emprego 
e como se portar em um pro-
cesso seletivo.

Para participar das ofici-
nas, basta comparecer a um 
dos CATes que oferecem a 
atividade com o RG, CPF, car-
teira de trabalho e o número 
do PIS. Lembrando que é ne-
cessário ter mais de 16 anos 
de idade.

 Cronograma 
- 08/11
Empreendedorismo
- 22/11
Currículo, entrevista 
e apresentação pessoal 
- 29/11
Conquistando 
o 1º Emprego
 Na Zona Sul de São Paulo, 

há duas unidades: 
- Jabaquara – Av. Eng. Ar-

mando de Arruda Pereira, 2314
 - Interlagos – Avenida In-

terlagos, 6122

Encontros de um dia, gratuitos, acontecem nos Centros de Apoio ao Trabalho


