Nova Temakeria no Jardim
Aeroporto é opção prática
para saborear bons peixes

Vai ter visita monitorada ao
Acervo Haroldo de Campos, patrono
da Casa das Rosas na Av. Paulista
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Sobrados serão preservados na Vila Mariana
Foto: Bruno Santos/Folhapress

VENHA CONHECER
O MELHOR
PÃO DE MEL
DE SÃO PAULO!
APENAS
R$ 6,00
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Desde 2006, moradores da Vila Mariana entraram com pedido de
análise da importância
histórica, arquitetônica e
cultural de uma pequena
vila de sobrados localizada na esquina da Avenida
Conselheiro Rodrigues
Alves com Rua Fabrício
Vampré, no Conpresp
- órgão municipal de preservação. Mas, até agora
não havia sido feita análise do pedido. Até que
na semana passada, moradores viram tratores a
postos e, diante do risco
iminente de demolição,
recorreram à Justiça. Finalmente, na segunda, o
processo de tombamento foi aberto. Página 3

OVOS AO LEITE

DIRETO DA FÁBRICA
75g - R$ 7,90
120g - R$ 12,90
250g - R$ 24,90
420g - R$ 36,90
700g - R$ 53,90
1 Kg - R$ 69,90

Loja Virtual: www.dimonechocolates
Av. .Pedro Bueno, 1368 - F: 5031-2254 e 5031-0869
R. Gal. Serra Martins, 41 - Pça Árvore - F: 5594-0474
Av. Mj. Sertório, 44 - República - F: 3129-9881

O que você faz
para manter a
cidade limpa?
Famílias da zona sul estão
contando o que fazem para
reduzir a quantidade de lixo
produzida em casa e para
garantir o encaminhamento
correto dos resíduos, participando da coleta seletiva
com separação doméstica dos recicláveis. Veja na
Página 2. Quer contar sua
história? Entre em contato
pelo WhatsApp 9 8216-2837.

Promoções de Abril
Na compra de 02 pizzas
grandes de qualquer sabor
ganhe refrigerante de 1,5l

(1 por pedido)

Promoção de Páscoa
No domingo de Páscoa, dia 21, venha fazer seu pedido no
balcão, escolha um “ovinho” na cesta do Coelho e terá um

DESCONTO SURPRESA!!!
Fones: 5589-3582│2577-4043│9 6484 -9772
Rua Oriçanga, 40 - Chácara Inglesa
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Resistir ao consumismo é desaﬁo diário

Desenvolvimento sustentável é um desafio do mundo
atual. É preciso garantir produção e consumo, geração de
negócios, ao mesmo tempo
em que é fundamental que
essa atividade industrial não
extrapole a capacidade de recuperação da natureza e nem
gere mais resíduos do que
pode suportar o plante.
Ao mesmo tempo, a velocidade da vida urbana pede
rapidez no preparo das refeições, agilidade na hora de
deixar a casa limpa e organizada, facilidade no escritório
para oferecer café e água para
visitantes...
Como conciliar esse ritmo
intenso com a preocupação de
não consumir muito plástico
e nem perder a saúde con-

sumindo apenas alimentos
ultraprocessados?
Várias iniciativas atuais
mostram que parte da população mundial está preocupada em retomar contato
com a natureza e reduzir sua
“pegada ambiental”.
Ao aceitar o desafio de reduzir a quantidade de lixo
produzido em uma casa,
cada família pode perceber o quanto desperdiçava
de recursos naturais e até
mesmo o quanto gastava de
dinheiro sem necessidade.
Ao encaminhar materiais
recicláveis para a coleta seletiva, pode perceber também
o quanto gera de embalagens
por recorrer a itens não naturais: a caixinha de suco
em lugar da fruta natural, a

caixa de chocolates em lugar
do doce caseiro, o legume
já picado fornecido em uma
embalagem de isopor em vez
de comprado direto da feira
e trazido em sacola reaproveitável...
Outra ação fundamental
é separar tudo que for reciclável em casa: metais, plásticos, papeis e vidros. Todas
as embalagens e objetos feitos desses materiais podem
ser colocados em uma única
embalagem e encaminhados
por meio da coleta seletiva,
que nas zonas sul e leste da
capital é feita pela concessionária Ecourbis Ambiental.
Para saber o horário em que a
coleta é feite am sua rua, basta
acessar: https://ecourbis.com.
br/coleta/index.html

A FAMÍLIA VIANA PARO, DA VILA MARIANA, TÊM

INVESTIDO EM PROGRAMAS DE LAZER E CULTURA EM
VEZ DE CONSUMIR PRODUTOS QUE GEREM LIXO

Menos lixo

Na casa da família Paro
Viana, na Vila Mariana, há
uma preocupação crescente
com essa geração de lixos.
No passado, viviam cinco
pessoas na casa: o pai, Antonio Paro, que trabalha com
Compliance em Corretoras
Financeiras; a mãe, Zaira,
psicóloga; e os três filhos:
Ana Cláudia, Bruno Ricardo
e Maria Luiza.
Hoje, só Malu, estudante de
20 anos, permanece na casa
com os pais. Essa redução no
número de pessoas e também
a crescente conscientização
têm se refletido na mudança
de hábitos.
Eles têm, por exemplo,
uma máquina de café expresso. Mas, perceberam que
as cápsulas usadas no equipamento são de difícil reciclagem e reduziram seu uso.
Até café para moer a família
já está adotando, ou buscam
cápsulas reutilizáveis.
Há muitos anos, a família
separa os recicláveis para
encaminhar à coleta seletiva,
obviamente, mas cada vez
mais buscam ir além, com
redução da geração de lixo e
reaproveitamento de tudo que
for possível.
Preferem, por exemplo,
fazer compras mais vezes,
para garantir diversidade sem
gerar muito lixo. “Fazemos
feira cerca de três vezes na

semana, para variar e evitar
sobras. Compramos sempre em pequena quantidade de cada coisa”, conta a
psicóloga Zaira Viana Paro.

Criatividade

Ela ainda apela à criatividade - e ao congelador - para
evitar desperdício e geração
de lixo. “Tenho hábito de
congelar temperos e sobras de
pratos já processados e depois
inventar receitas diferentes
com as sobras. Uma sobra de
arroz pode virar um risoto,
uma porçãozinha de legumes
já cozidos são acrescidos de
ovos e se transformam em
omelete”, conta.
Na casa da Vila Mariana,
outro hábito importante é
o de tomar sucos in natura:
limão, laranja, manga, morango e outras frutas que estão
muito maduras se transformam em vitaminas ou sucos.
O único industrializado que
entra na casa é o de uva, mas
a família dá preferência à embalagem de vidro, que pode
ser reaproveitada como garrafa de água ou até se transformar em um vaso.
A família também tem buscado hábitos mais saudáveis
na alimentação. Evitam a
margarina e têm trocado o
leite de vaca pelo de soja.

Destino certo

Roupas em bom estado são

doadas para a Igreja ou vendidas pela internet. Eletrônicos
são descartados da maneira
correta. Por meio de um aplicativo de celular, eles entram
em contato com uma rede
de catadores que retiram de
tudo - restos de jardinagem,
entulho, móveis velhos - e são
cadastrados para evitar a destinação incorreta do material.

Natureza

Caçula de três filhos - todos já adultos - Malu tem buscado conciliar a vida corrida
de estudos e trabalho sem
deixar de lado a preocupação
com meio ambiente.
“Se a gente não presta atenção, logo está consumindo
muito plástico: copinhos descartáveis no trabalho, canudos na lanchonete com os
amigos”, diz ela, explicando
que está buscando mudar os
hábitos mesmo quando está
fora de casa.
Outra preocupação da estudante é com os eletrônicos.
Se eles são inevitáveis e vão
inclusive fazer parte de sua
vida profissional, já que ela
estuda para trabalhar com
Audiovisual, que sejam bem
utilizados e em defesa do
meio ambiente. “Acho que
o segredo está no equilíbrio”,
garante a jovem, que tem
buscado cada vez mais o contato com a natureza em seus
horários de folga.

VOCÊ SABIA?

Prefeitura adota tecnologia para potencializar
fiscalização de grandes geradores de resíduos
A Prefeitura da cidade de
São Paulo, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana, anunciou um novo
processo de gestão para potencializar a fiscalização dos
estabelecimentos que geram
mais de 200 litros de lixo diariamente. Por meio de sistema
Controle de Transporte de Resíduos – Eletrônico (CTR-E),
todos os geradores terão até
90 dias para se autodeclarar,
após a publicação da resolução.
O sistema irá identificar quais
empresas são consideradas
grandes geradoras, a partir de
informações das informações
preenchidas.
Atualmente a coleta domiciliar do Município é destinada
exclusivamente para as residências, logo, de acordo com o
decreto Nº 51.907/2010 Art. 2º,
todos os estabelecimentos privados que geram mais de 200
litros de resíduos, precisam
contratar uma empresa para
fazer a coleta, transporte, tratamento e destinação regular.

Com a implantação do
sistema CTR-E, a autarquia
de limpeza urbana, passará a
controlar todo o processo dos
grandes geradores, desde o cadastro até sua destinação final.
“Além de fazer a gestão
completa do processo, a iniciativa pretende diminuir os
gastos com a coleta pública
domiciliar. Será um avanço
para a redução de resíduos nos
aterros sanitários municipais
e também para a contribuição
das ações de zeladoria - uma
vez que o lixo dos grandes geradores não ficará mais exposto nas calçadas, o resíduo não
ficará passível de escoar pelas
bocas de lobo ou se tornar um
ponto viciado de descarte irregular”, comenta Edson Tomaz
de Lima Filho, Presidente da
Amlurb.
O novo modelo de gestão
está embasado no decreto
58.701, publicado no Diário
oficial no início de abril, que
estabelece na prática, que as
empresas realizem o cadastro

anualmente, utilizem de contêineres plásticos ou metálicos,
proibindo a exposição dos
resíduos em sacos plásticos em
vias e logradouros públicos,
assim como estabelece que a
destinação dos resíduos seja
feita somente para entidades
cadastradas no Sistema de
Limpeza Urbana no Município
de São Paulo.
A fiscalização ficará sob a
responsabilidade da Amlurb
e Subprefeituras. Os munícipes também podem efetuar
denúncias pelo canal de atendimento ao cidadão SP156.

Tecnologia
como aliada

O processo de rastreio inclui agora uma etiqueta adesiva de fiscalização com a tecnologia QR Code como um
recurso obrigatório para o
controle e integração dos dados de empresas autorizadas
aos sistemas de informação
da Autoridade Municipal de

A PREFEITURA TEM REALIZADO BLITZE PARA

IDENTIFICAR COMERCIANTES QUE DEIXAM O LIXO PELAS
RUAS, COMO NESSA AÇÃO NA RUA 25 DE MARÇO

Limpeza Urbana – AMLURB.
Todos os equipamentos destinados à operação de coleta
dos grandes geradores deverão
estar devidamente cadastrados no sistema, identificados
e sinalizados com o adesivo
QR Code. Há três modelos
de adesivos: Estabelecimento,
Veículo e Equipamento. No
caso dos veículos, o adesivo
QR Code deve ser fixado nas
laterais das cabines do motorista, para fácil identificação

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 Prefeituras Regionais, 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.

do nome do autorizatário, do
número do Cadastro emitido
pela AMLURB e demais informações pertinentes à atividade.
Para gerar o adesivo é preciso acessar o sistema CTR-E e
realizar o cadastro.

Como cadastrar

Para todas as empresas geradoras, transportadoras e
destinos finais, a autarquia
permite o cadastramento online no sistema, sem a neces-

sidade de comparecimento à
Amlurb. A ferramenta armazena os documentos, evitando
o gasto e acúmulo de papel. Já
para autorizatárias (empresas
que farão a coleta) o sistema
permite o controle de clientes,
disponibiliza um aplicativo de
auxílio à coleta, além de permitir que documentos sejam
atualizados de forma online.
Para se cadastrar, basta
acessar o site da amlurb (www.
amlurb.sp.gov.br).
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Conpresp finalmente abre
processo de tombamento de
antigos sobrados da V. Mariana
Foto de Guilherme Meirelles/Reprodução Facebook

Quando surgiram os tratores em frente à vilinha de
casas do início do século passado, na rua Conselheiro Rodrigues Alves, os vizinhos não
acreditaram: será que viria
abaixo mais um patrimônio
histórico, cultural e arquitetônico da Vila Mariana, para dar
lugar a mais algum edifício gigantesco?
O maquinário tinha o objetivo de demolir um muro que
corria o risco de cair sobre
uma escola, mas também já
havia sido expedido um alvará
de demolição das casas, pela
Subprefeitura de Vila Mariana.
Os moradores cuidaram
de se movimentar rapidamente e acionaram imprensa
para denunciar: desde 2006
estava parado no Conselho
Municipal de Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
Ambiental da Cidade de São
Paulo (Conpresp) um pedido
para avaliar a possibilidade
de reconhecer a importância
daquela vila, protegendo seus

imóveis com processo de
tombamento.
Mais do que isso: a comunidade recorreu à Justiça e a
movimentação deu resultado.
A Juiza Maria Fernanda de
Toledo Rodovalho deferiu o
pedido de suspensão da demolição. “Não há nenhuma
dúvida de que, se a providência não for deferida, haverá
perecimento do objeto e do
direito”, disse em sua decisão. E acrescentou: “Não há
nenhuma dúvida de que, se a
providência não for deferida,
haverá perecimento do objeto e do direito”. A magistada
ainda determinou às rés “que
se abstenham de todo e qualquer ato de demolição, movimentação de terra, intervenção na paisagem, sob pena
de aplicação de multa diária
de R$ 1.000”.
A decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo foi publicada na sexta, 12,
já na segunda-feira, 15, o Conpresp aprovou a abertura de
processo de tombamento de
um conjunto de casas (núme-

ros 275, 281 e 289 - casas 1 a 7)
da Av. Conselheiro Rodrigues
Alves, na Vila Mariana.
O Alvará de demolição já
havia sido suspenso pela Subprefeitura Vila Mariana e a decisão do Conpresp impediu em
deﬁnitivo qualquer intervenção no imóvel sem a prévia autorização do DPH/CONPRESP.
A resolução de APT (Abertura
de Processo de Tombamento) seria publicada no Diário
Oﬁcial.
Os sobradinhos dos anos
1930 estão em uma bucólica
via de paralelepípedos, repleta de árvores, que corre
paralela à Rua Fabrício Vampré. Estavam ocupados até
2017 por inquilinos, já que
pertencem à Ordem da Imaculada Conceição. Há relatos
de que esses locatários haviam demonstrado interesse
em comprar os imóveis, mas
sem sucesso - o que leva a
vizinhança a desconﬁar da
intenção de demolição para
construção de algum empreendimento imobiliário de
grande porte.

Páscoa - Semana Santa
Diversos pratos com frutos do mar! Venha celebrar

E NESSE DOMINGO, 21/04,
VENHA TORCER PELO SEU
TIME DO CORAÇÃO NA FINAL

E mais:

DO PAULISTÃO - AO VIVO

CAIPIRINHA
EM DOBRO,

DE SEGUNDA
A QUINTA

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
♫
♪
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Nova temakeria no Jardim Aeroporto
garante delivery de sushis e sashimis
Saborear um bom e fresco
peixe de qualidade em plena
Sexta-Feira Santa - ou qualquer
outro dia - sem ter trabalho algum além de pedir pelo serviço
de delivery.
O restaurante Sabor Oriental se especializou no serviço
de entregas e já conta com três
unidades na zona sul paulistana, trazendo uma diversidade
de pratos inspirados nas culinárias japonesa e chinesa, mas
também com opções brasileiras
para garantir praticidade no
dia a dia.
Agora, a rede conta com
uma nova loja no Jardim Aeroporto, especializada em temakis, aquele cone saboroso e
super saudável com alga, arroz
e peixe; além de outros pratos
japoneses.
Para celebrar a inauguração, a casa está com uma promoção: dois temakis bem caprichados, daqueles que matam
qualquer fome, por apenas
R$ 28,90. Tem temaki de salmão, atum, camarão, shimeji,
califórnia (com kani, pepino e
manga), hot temaki e até pedidas bem originais e crocantes
como o Temaki Doritos...
A nova unidade também
conta com várias porções da
culinária japonesa, para alegria de fãs desses pratos. Tem
sashimi, carpaccio de salmão,
ceviche e sushis como uramaki,
niguiri, jow, hossomaki e hot
roll. Por falar em hot roll, que
é aquele sushi quente, frito
com massa em volta da alga,
tem promoção também: dez
unidades por apenas R$ 20,90.
O cardápio completo ainda tem
combinados diversos.
Comida
chinesa
A rede Sabor Oriental também ganhou fama com pratos

de inspiração chinesa, servidos
naqueles práticos boxes que
garantem a comida quentinha.
Na unidade da Rua Caramuru, são mais de 60 combinações para serem entregues em
boxes. A comida chinesa inspira e é o carro chefe da casa,
mas há várias adaptações para
atender o paladar tipicamente
brasileiro.
Para essa Semana Santa,
destaque para dois pratos que
já fazem sucesso em qualquer
época do ano: Grelhados de
Salmão e Parmegiana ao Molho
de Camarão.
Os boxes tradicionais são
divididos pela metade: arroz
chop suey - que é aquele bem
soltinho e mesclado com presunto, cenoura, ovos mexidos
e cebolinha verde - acompanhado de alguma carne. Pode ser
carne vermelha com legumes,
com batatas, com brócolis, com
moyashi... Tem também lombo
empanado, frango acridoce,
frango xadrez, frango com
gengibre...
Os preços são pra lá de camaradas: R$ 17,90 0 box pequeno, R$ 30,90 o grande e
R$ 38,90 o extra grande. O

Páscoa com amor
e com sabor

◊ Ao Leite ◊ Meio amargo ◊ 70% ◊ Diet
◊ Chocolate Ruby da Callebaut
◊ Gold Caramelo
Recheados:
◊ Limão ◊ Laranja
◊ Doce de Leite
◊ Ovomaltine ◊ Nutella
◊ Castanhas do Pará
◊ Brigadeiro
R. dos Otonis, 635 - V.Clementino 5082-1332
ABRIREMOS SEXTA DAS 10H ÀS 16H
SÁBADO DAS 10H ÀS 18H

DELIVERY
PIZZAS
A partir das 18h

Massas, Carnes,
Peixes, Frangos
De terça a domingo, das 11h00 às 22h45
R.Pirituba, 121B - Fones: 5594-8446 e 5594-8025
9 5815-9667

c . o . n . f . e . i . t . a . r . i . a
Bolos Doces e Salgados

Ovos de Páscoa
◊ AO LEITE ◊ TRUFADO ◊ RECHEADO

OVOS AO LEITE

100g
350g
500g
800g

R$ 17,00
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 75,00

Temos

também

T
BOMBONS

S
RUFADO

mos
Aceita ndas
e
Encom

R.Carneiro da Cunha, 229 - Saúde

Tel. 5071-7207

N OV I DA D E ! ! !

box pode ser também de outro queridinho da clientela: o
Yakissoba.
Há também alguns “combos” que valem a pena: O Combinado Pequeno vem com um
box pequeno, refrigerante lata
e o saboroso rolinho primaveragrande , por apenas R$
25,90. Já o Grande, claro, vem
com o Box Grande, refrigerante
tamanho 600ml e rolinho doce
grande e sai por R$ 36,90.
Peça o cardápio para conferir todas as possibilidades.
O Sabor Oriental abre todos
os dias. A nova temakeria e
loja especializada em culinária
japonesa ﬁca na Rua Tapes, 576
- Jardim Aeroporto. Telefone:
5031-6441.
A unidade especilizada
em comida chinesa e pratos
executivos diários ﬁca na Rua
Caramuru, 890 - próximo à
estação Praça da Árvore do
metrô. Telefones: 5589-4638;
ou 5061-8165. Confira os cardápios em www.facebook.
com/sabororientaloficial/. O
cardápio da culinária chinesa
e pratos executivos está em
http://www.sabororiental.com.
br/visualizar-cardapio/

Bar na Luis
Góis aposta em
frutos do mar
O fim de semana prolongado promete ser de encontros familiares e tempo para
relaxar, ao sabor de frutos
do mar. Pelos menos no Seu
Góis, bar na divisa entre Vila
Clementino e Mirandópolis.
De sexta a domingo vai
ter cardápio especial para
Páscoa, com pratos a base de
frutos do mar. E vale lembrar
que a casa já tem, fixas no
menu, delícias como bolinho
de bacalhau, porção de camarões gigantes (camarão Rosa
GG) a milanesa, escondidinho
de camarão, iscas de peixe,
empada de camarão e lula a
dorê.
O ﬁm de semana também
termina em alto astral no bar,
com a exibição ao vivo do
jogo Corinthians e São Paulo,
às 16h, pela ﬁnal do Paulistão.
Vale, entretanto, ir saborear um dos sabores caprichados de caipirinhas, drinks,
chopes e cerveja em qualquer
horário do feriadão.
Para acompanhar, há diversas porções tradicionais de
boteco - batata frita, polenta,
pastéis, coxinhas, bolinhos,
frango a passarinho - além
de uma diversidade de espetinhos. Dá para fazer uma
bela refeição, também, com
carnes, acompanhamentos,
risoto, espaghete ao sugo,
omeletes, saladas...
A casa também tem programação de música ao vivo
e promoções de happy hour
ao longo da semana - acompanhe pelo Facebook (@
seugois) para saber das novidades ou ligue: 5072-3266.
Seu Góis fica na R. Luis
Góis, 1566. Veja mais em
www.seugois.com.br

ESPETINHOS
A R$ 5!
DE SEGUNDA A SEXTA
PRONTO PRA CONSUMO

ÍLIO:
C
I
M
O
S EM D
VIÇOS

FESTA TE NOSSOS SER
CONTRA

TEMOS BUFFET DE CHURRASCO
Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista
Fones: 2276-7901 * 2275-8219
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Sabia que existem mais de 30 tipos
sanguíneos e muitos são raros?

CONQUISTE SUA VAGA EM UMA
ESCOLA TÉCNICA GRATUITA!

Tipos sanguíneos de fenotipagem diferente precisam de doadores especíﬁcos
Muita gente acha que os
únicos tipos sanguíneos são
aqueles mais conhecidos,
como A, B, AB e O e o fator
RH positivo ou negativo. Mas,
você sabia que esses não são
os únicos? Ao todo, são 34
sistemas sanguíneos, porém
menos de 1% da população
possui características únicas
de outros sistemas de sangue.
Quando um caso como
esse acontece, é necessário
encontrar um doador de fenotipagem compatível. Por
conta disso, a Fundação PróSangue dispõe de uma Rede
de Doadores com Fenótipos
Raros, denominada Redofera,
que ajuda nesse atendimento.
Se um receptor com sangue raro recebe sangue não
raro, pode desenvolver anticorpos que passam a destruir
o sangue transfundido. Isso
pode provocar danos renais e,
até mesmo, agravar o quadro
clínico do paciente.

Mesmo com ﬁnal da reforma, feiras continuavam sendo promovidas no meio da avenida, com interdição parcial ao trânsito

Os doadores dessa rede
devem seguir o mesmo critério que os doadores comuns
e é preciso que estejam aptos.
Isso signiﬁca que o candidato
não pode estar no “intervalo
de inaptidão temporária”, que
vale para homens por dois meses, e mulheres por três meses.
O ideal é que esse tipo

VOCÊ É REALMENTE PROPRIETÁRIO
DO SEU IMÓVEL? TEM CERTEZA?
VOCÊ SOMENTE SERÁ PROPRIETÁRIO
QUANDO A MATRÍCULA ESTIVER EM SEU NOME !!

▶ Se comprou um imóvel e por alguma
razão não registrou em seu nome.
▶ Se tem contrato de compra e venda,
mas no Registro de imóveis a propriedade consta em nome de outra pessoa.

▶ Se entrou em um imóvel que estava
abandonado o reformou e
fez dele sua residência.
▶ Se você tem um imóvel mas não
tem a Matrícula.
▶ Contrato de gaveta.

Saiba que hoje há um procedimento muito mais
rápido para regularizar essas e outras situações
A RISCO
NÃO CORR
U BEM
SE
ER
DE PERD
SITUAÇÃO
A
REGULARIZE
ANQUILO
E FIQUE TR

Advocacia

Wellington Isidorio Pereira - OAB 414.279/SP.

Informações: (11) 95717-1124
E-mail: weispereira@gmail.com

de doador esteja sempre
de prontidão para fazer sua
doação no momento em
que surgir um receptor raro,
compatível ao seu sangue. Ou
seja, eles não podem doar a
qualquer momento como as
outras pessoas.
É importante que esses
doadores saibam que são
portadores de um fenótipo
raro. Essa informação é fundamental caso passem por
uma cirurgia que necessite de
transfusão.
Por isso, a Pró-Sangue disponibiliza o cartão Redofera,
que traz no verso sua respectiva fenotipagem. A ideia é que
estas pessoas estejam sempre
de posse desse documento,
deixando sempre na carteira
ou na bolsa. Para mais informações, basta acessar o site e
seguir as indicações dos especialistas da Fundação: http://
www.prosangue.sp.gov.br/
home/Default.html.

Saúde e Estética
Ótica

Odontologia

CIRURGIÃO-DENTISTA

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

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

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
PERIODONTIA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

}

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147
Rua Caramuru, 19 - Sala 11

(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz)

www.mtmodonto.com.br

Visite: www.jornalzonasul.com.br
ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS

Casas de repouso
CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Colibri Odontologia
CLiNICO GERAL - CLAREAMENTOS
CIRURGIA/BICHECTOMIA

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

DRA. ANDRESSA ALMEIDA

CRO: 131394

DRA. GRAZIELLA GIONGO

CRO: 131194

DRA. JESSICA LOSACCO

CRO: 131591

DRA. NATHALIA FARIA

CRO: 131125

ATENDIMENTOS COM HORA MARCADA POR TELEFONE
OU WHATSAPP:

(11) 94555-8458
Rua Bertioga, 149 - Praça da Árvore
Conjunto 101

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para
ambos os sexos
- Hospedagem
deﬁnitiva ou periódica

R. dos Cambuis, 183

(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

Fone:
5017-8320
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•CULTURA

Casa das Rosas promove visita orientada ao acervo
A Casa das Rosas começou
a ser construída ainda na década de 1920 e foi concluída
em 1935. É um dos poucos
casarões da época dos barões
do café restantes na moderna
Avenida Paulista, um patrimônio histórico pertinho da Vila
Mariana.
Mais do que isso, a casa se
transformou em um museu
de si mesma, um espaço para
valorizar a preservação da
memória, da história urbana.
Ali também há incentivo à
literatura e à poesia, oﬁcinas e
atividades para democratizar
a prática da escrita.
É por isso que ela se chama “Casa das Rosas - Espaço
Literário Haroldo de Campos”.
E para quem quer conhecer
melhor esse lado interno da
casa, uma ótima oportunidade
está na agenda da próxima
semana.
Na quarta, 24, das 19h às
21h, haverá uma visita monitorada ao Acervo Haroldo de
Campos, que abriga a biblioteca do poeta e crítico, na
Casa das Rosas – testemunha
seu grande interesse por literaturas de diversas línguas e
seus esforços para traduzir
(transcriar) obras importantes

de cada uma delas. O objetivo
é aproximar do Acervo o público interessado em tradução e
apresentar alguns rastros do
trajeto tradutório de Haroldo.
Para participar, é preciso
fazer inscrição prévia, que
pode ser presencialmente, na
recepção da Casa, ou online.
As inscrições começaram dia
15 e permanecem abertas até
o preenchimento das vagas.
Haverá emissão de certiﬁcado
digital aos participantes que
assinarem a lista de presença.
Ciclo de Palestras
Também como parte de
divulgação do trabalho do
poeta Haroldo de Campos, o
Centro de Estudos de Tradução Literária, da Casa Guilherme de Almeida, e o Centro de
Referência Haroldo de Campos, da Casa das Rosas, estão
promovendo, ao longo deste
ano, um ciclo de palestras
sobre a atuação de Haroldo
de Campos como tradutor de
diferentes línguas e tradições
literárias.
Diversos palestrantes
abordam a prática da tradução poética que remonta ao
programa de vanguarda do
grupo Noigandres e representa a base da teorização harol-

diana sobre a “transcriação”.
A visita orientada será comandada por Julio Mendonça
e Simone Homem de Mello
no dia 24, das 19h às 21h, com
participação aberta e gratuita
aos inscritos previamente.
A palestra “Trans-Helenizações, com Marcelo Tápia será
só em maio, dia 28, terça, também das 19h às 21h, no anexo
da Casa Guilherme de Almeida
A palestra “Haroldo - Tradutor do Italiano”, com Aurora Fornoni Bernardini, quartafeira, 26 de junho, das 19h às
21h será na própria Casa das
Rosas – Espaço Haroldo de
Campos de Poesia e Literatura
Todas as atividades poderão contar como crédito
de horas para o Programa
Formativo para Tradutores
Literários.
Histórico da casa
A Casa das Rosas, desde
a sua reinauguração como
Espaço Haroldo de Campos de
Poesia e Literatura, no ﬁnal de
2004, tem oferecido à população de São Paulo cursos,
oficinas de criação e crítica
literárias, palestras, ciclos de
debates, lançamentos de livros, apresentações literárias
e musicais, saraus, peças de

Dirceu Rodrigues/Divulgação

teatro, exposições ligadas à
literatura, etc. Transformouse, portanto, em um museu
que se notabiliza pelo trabalho de difusão e promoção
da literatura de escritores
muitas vezes deixados de
lado pelo mercado e pela
oferta de oﬁcinas e cursos de
formação para aqueles que
pretendem se tornar escri-

tores ou aprimorar sua arte.
A resposta da população
tem sido surpreendente. Das
cerca de 190 mil pessoas que
visitam a Casa das Rosas anualmente, a grande maioria é
composta por frequentadores
dos seus cursos e eventos
literários.
Onde ﬁca
A Casa das Rosas - Espaço

Haroldo de Campos de Poesia
e Literatura ﬁca na Avenida
Paulista, 37 - próximo à estação Brigadeiro do metrô
(linha verde). Telefones:
3285.6986 e 3288.9447 . Site:
casadasrosas.org.br
Abre ao público de terçafeira a sábado, das 10 às 22h.
Domingos e Feriados, das 10h
às 18h.

•SOLIDARIEDADE

Apae promove
bazar beneﬁcente
na Vila Clementino

A APAE DE SÃO PAULO realizará entre os dias 23 e 25 de
abril um bazar com peças de
artesanato produzidas e doadas por mais de 30 voluntários
da Organização. O objetivo é
arrecadar fundos para manter e ampliar o atendimento
às pessoas com deficiência
intelectual nos serviços oferecidos, além de promover
apoio às famílias. A meta de
arrecadação deste bazar é de
R$ 10 mil. No ano passado, as
vendas chegaram a R$ 9.300.
Entre os itens estarão bijuterias, artigos de cozinha, kits
de toalhas, acessórios para
carro e porta-guardanapo.
As vendas acima de R$ 100
podem ser parceladas no
cartão de crédito. Além desse
bazar especial, a APAE DE SÃO
PAULO mantém um espaço
permanente (na rua Leandro
Dupret, 619) com a venda de
roupas, alimentos, artigos de
higiene pessoal, utensílios domésticos, entre outros, com
preços acessíveis.
O bazar será realizado
entre os dias 23 e 25 de abril,
das 9h às 17h, na sede da APAE
DE SÃO PAULO, na rua Loefgren, 2.109, Vila Clementino
(próximo à estação do metrô
Hospital São Paulo). Há 58
anos, a APAE DE SÃO PAULO
segue apoiando milhares de
pessoas com deﬁciência intelectual desde o nascimento,
com o Teste do Pezinho, até
o envelhecimento. Somente
em 2018, foram atendidas
mais de 17.600 pessoas em
serviços de estimulação e habilitação, apoio educacional,
inclusão proﬁssional e defesa
de direitos.
Serviço: Exposição e Venda de Artesanato. Data: 23, 24
e 25 de abril de 2019. Horário:
9h às 17h. Local: Rua Loefgren,
2.109 – Vila Clementino – São
Paulo (próximo à estação do
metrô Hospital São Paulo).
Pagamento: Dinheiro, cartões
de débito e crédito. Compras
acima de R$ 100 podem ser
divididas em até 2x (duas
vezes) e valores acima de R$
150,00 podem ser parcelados
em até 3x (três vezes) no cartão de crédito. Telefone para
informações: (11) 5080-7149.

TERDUE MSINO
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• Ensino Fundamental I e II
• Ensino Médio

AQUI TEM

ANGLO

R. Coronel Lisboa, 697 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br
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Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048
Mirandópolis - CEp-04047-002
pABX 5072-2020
CNpJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

O jornal S. paulo Zona Sul não admite
a publicação total ou parcial de suas
matérias, para qualquer fim, sem prévia
autorização documentada.

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403
Distribuído gratuitamente
em dezenas de bairros da
zona Sul de São paulo

ROVIC JOIAS

No Balanço publicado na edição 2918 do Jornal São

Mostruário de semi-joias
em consignação.

Paulo Zona Sul, com data de 12 de abril de 2019 assinado

Só paga o que vender
Comissão de até 50%

pela Presidente do Ministério Jeame: Regina Meire do

Impressão Gráfica OESp
dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

FOLHEADOS A OURO E PRATA

As matérias assinadas e / ou em quadro
caracterizam artigos ou publicidade,
e não necessariamente expressam a
opnião deste jornal
www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

Nascimento, e por Edson Alexandre Dias do Nascimento -

Aumente sua renda,
revendendo direto da fábrica.
Entregamos em domicílio.

CRC-1SP 221344/0-2, em
“DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

FONES: 11 5583-2905
11 94745-7749

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018”,
As receitas não operacionais foram indicadas com

SIMPATIA

No lugar mais alto que sua
cabeça, acender 3 velas
brancas em um prato com
água e açúcar para os
3 anjos protetores. Fazer
um pedido e em 3 dias
alcançará a graça.
Publicar no 3º dia e observe
o que acontecerá no 4º dia.
R.O.P.

SÃO PAULO ZONA SUL
5072-2020

valor de R$ 45.200,00 quando o correto é
R$ 46.200,00

IMÓVEIS
IMÓVEIS

Onix Imóveis
APtO AO lAdO AV. ótImO SOBRAdO, A 5
Bq. SAúdE R$ 350 mIl mIn. A Pé dO mEtRô
Apartamento muito bem locali- cOncEIçãO Só R$450 mIl

APtO cOncEIçãO “
BOcA dO mEtRô”
R$ 235 mIl

ótImO SOBRAdO mEtRô
R$ 850 mIl

Jabaquara, 3 DORMITÓRIOS,
SUÍTE, sala 2 ambs, lav, coz.
Muito bem localizado com
zado, 1 dormitório amplo, sala 2 dorms c/ arms, sala p/ 2
com arms, qtal com churras2 ambientes, cozinha, banheiro, ambs, terraço, AS, garagem. dormitório, sala, cozinha com
queira, lavanderia , AS e 3
Muito bem localizado, próximo armários, banheiro, condomíárea de serviço e garagem. Oti- a todo comércio local, agende nio baixo só R$ 180,00. Ótimo
vagas de gar. com portão
ma oportunidade. REF.:04-3587 uma visita!. REF.: 11-3728
automático. REF.: 08-3636
negócio! Ref 09-3706

cASA téRREA mEtRô SOBRAdO PROx. mEtRô APtO BOcA dO mEtRô
cOncEIçãO–R$ 480 mIl
R$ 400 mIl
JABAqUARA R$ 650 mIl
OPOrTUNidade, Ótima localização, com 2 dormitórios, sala
2 ambientes, cozinha, área de
serviço, qtal, dependência de
empregada e 2 vagas de garagem, p/ reforma. REF.: 04-3773

Na Cidade Vargas com 3 dor2 dormitórios, suíte, com
ms, sala 2 ambientes, cozinha armários, sala, cozinha com
com forno a lenha, lavanderia
e 4 vagas de garagem. Ótimo armários, 2 banheiros lazer
com piscina, churrasqueira,
investimento para locação.
REF.: 11-3732
salão de festas. Ref 08-3702

ExcElEntE cASA
SOBRAdO mEtRô
tERREA PROx. mEtRô
JABAqUARA cIdAdE
R$ 1.150 mIl
VARGAS R$ 1.200 mIl

V. Guarani, p/ res/com, 3 stes,
lav, 2 amplas salas, coz, dep.
emp, depósito,, gar. cob. p/ 5
autos,qtal e entr. lat. Rua tranquila, próx. Metrô.REF.: 01-3744

SOBRAdO
mEtRô SãO JUdAS
R$ 690 mIl
Excelente imóvel à 10 minutos
a pé do Metrô, em amplo
terreno com 10 metros de
fachada, 3 dormitórios, com
armários, terraço, sala 2
ambientes, cozinha, quintal,
quiosque com churrasqueira,
4 vagas de garagem, portão
automático, ótima localização.
Oportunidade! REF.: 11-3677

3 dorms, suíte, sala 2 ambs lav,
coz. c/ arms, estúdio musical
com wc, saída para duas ruas,
3 vagas de gar. e port. aut.
Oportunidade. REF.: 11-3731

cASA téRREA VIlA
GUARAnI R$ 510 mIl

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

tERREnO c/cASA
téRREA R$ 500 mIl

SOBRAdO dE VIlA
cASA téRREA – VIlA StA
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE cAtARInA R$ 460 mIl

ótImO SOBRAdO
VIlA GUARAnI
R$ 530 mIl - mEtRô

BElíSSImO SOBRAdO
mEtRô - JABAqUARA
“R$ 800 mIl”

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

APtO PRóx. mEtRô URGEntE - APtO mEtRô APtO PROx. mEtRô
cASA téRREA PRóx.
JABAqUARA $ 370 mIl JABAqUARA R$ 260 mIl JABAqUARA Só R$ 280 mIl mEtRO Só R$ 680 mIl
2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozinha, lavanderia
e vaga de garagem. Otima
oportunidade para sair do
aluguel! REF.: 08-3676

2 dormitórios c/ arms, sala
2 ambs, coz. com arms, AS,
vaga de gar, playground, salão
de festas, portaria 24 horas,
prox. comercio e mercados.
REF.: 05-3512

SOBRAdO VIlA GUARAnI BElíSSImO SOBRAdO REFORmAdO BElíSSImO APtO BOcA dO mEtRô
R$ 800 mIl - cId. VARGAS APtO Só R$ 400 mIl
cOncEIçãO (BcO ItAú)
R$ 650 mIl
TODO REFORMADO, com 3 Próximo ao Metrô Jabaquara,
Só R$ 340 mIl
Ótima localização! 2 dormi-

dorms, 2 suítes, closet, amplo com 2 dormitórios, sala am2 dormitórios, armários, sala
tórios, sala, cozinha, vaga de living, lavabo, coz. planejada, pliada pelo terceiro dormitório, 2 ambientes, cozinha com
sala com sacada, cozinha
AS,
entrada
lateral
e
2
vagas
armários,
reformado, condogaragem, bom para residência
de gars cobertas com portão planejada, vaga de gar, muito mínio R$ 250,00. Muito bom
ou comercio. REF.: 11-3724
automatizado. Ref 10-3665 bem localizado. REF.:05-3659
negócio. REF.: 05-3651

cASA téRREA
SOBRAdO mEtRô
JABAqUARA cIdAdE JABAqUARA R$ 400 mIl
( PARA REndA)
VARGAS R$ 750mIl

BElA cASA téRREA
R$ 470 mIl - mEtRô
JABAqUARA

Oportunidade, muito bem localizado com 3 dormitórios, sala,
cozinha, quintal, terraço com
churrasqueira, jardim e duas
vagas de garagem. URGENTE
REF : 02-3610

APtO 3 dORm.
mEtRô JABAqUARA
Só R$ 310 mIl

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

APtO REFORmAdO
BElO SOBRAdO
JABAqUARA R$ 315 mIl REFORmAdO R$ 750 mIl

Próx. do Metrô Jabaquara,
Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 Prox. Metrô Jabaquara, imóvel Bairro residencial, casa aconche- com 2 dorms, arms, coz. com
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ com duas moradias e 2 vagas gante,2 dorms, banh, sala, coz, arms, sala 2 ambs, sacada, 2
arms, despensa, dep. emp, gar. de garagem. Muito bom para lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas banheiros e gar. demarcada,
investimento, fácil locação.
c/ 2 vagas cobertas c/ portão
e jardim. Muito bem localizado! cond. com lazer total.Portaria
24 horas REF.: 04-3612
REF.: 08-3613
automático. REF.:04-3759
Fácil acesso! REF. 05-3065

CRECI 017.070

APtO mEtRô
Só R$ 350 mIl

SOBRAdO 3 dORmS
JABAqUARA R$ 550 mIl

CASA TÉRREA
Jd. PRUdêncIA
R$ 450 mIl

APtO JABAqUARA
R$ 400 mIl

ExcElEntE APtO
PAUlIStA R$ 690 mIl

lIndO APtO R$ 348 mIl
REFORmAdO

Muito bonito, 2 dormitórios,
Òtimo terreno 10 x 50, plano,
2 dormitórios, sala de estar, Otimo apto com 2 dormitórios, Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
suíte com armários, terraço, jantar, cozinha, quarto de em- sendo 1 suite, sala 2 ambien- 1 suíte, terraço, copa/cozinha
com casa térrea antiga com
3 dormitórios, sala ampla,
sala 2 ambientes, cozinha
3 dormitórios sala, cozinha ,
pregada, lavanderia, quintal ,
tes com sacada, cozinha,
com armários, jardim de
cozinha, banheiros,lavanderia
quintal, edícula, varias vagas com armarios, quintal, area de 6 vagas de garagem , terreno lavanderia , banheiros, vaga inverno, lavabo, quintal com
, quintal e garagem para 2
de garagem, oportunidade de serviço, garagem com portão
de 10 x 25. Oportunidade .
de garagem e lazer. Preço
churrasqueira, 4 vagas de automóveis em um terreno de
automatico. REF.: 04-3634
investimento!. REF:05-3397.
REF.: 10-1181
de ocasião. Ref .:07-3525
garagem.Ref.: 15-2959
5x30. Ref 06-5000

raridade Otima localização,
2 dormitórios, sala , cozinha, Bem próx. ao Metrô .2 dorqtal, dep. emp, entrada lateral mitórios , + 2 dormitórios na
e duas vagas de garagem. Próx. parte de baixo, sala, coz, 2
banhs, quarto de emp. e 2
ao comércio local, excelente
vagas de gar. REF.: 05-3412
moradia. REF.: 08-3683

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

5588-3366/5588-4423

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

Metrô Jabaquara/cidade Vargas,
3 dorms, 2 stes, 2 salas, lavabo,
coz. c/ arms, dep. emp, qtal. c/
churrasc. e forno, 3 vagas c/ portão
automático. REF: 11-3581

lIndO APtO REFORmAdO
AO lAdO mEtRô
R$ 600 mIl

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

PtO PAUlIStA/ ExcEl.
cASA téRREA

Terreno de 750 m , casa c/ 3
dormitórios , sala , copa, coz,
lavand, 7 vagas de garagem.
Aceita imóvel casa ou apto.
“URGENTE” Otima oportunidade. Ref 09- 2622
2

Próx. metrô, EXCELENTE
3 dormitórios, suíte, sala 2
Todo reformado, à 5 min.
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU- ambientes c/ sacada , cozinha, Do Metrô, 2 dormitórios com
ÍTE, repleto de arms, sala c/
dependencia de empregada
armários, sala 2 ambientes,
sacada, cozinha americana c/ e area de serviço, 3 vagas de cozinha com armários, 60 m2
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. garagem, lazer etc . Ótima
úteis e vaga livre, Visite hoje!
para auto. REF.: 07-3318
oportunidade! REF.:01-2975
REF.: 04-3229

SOBRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRô cOncEIçãO
R$ 440 mIl

APtO mEtRô
cASA téRREA POR
JABAqUARA R$ 685 mIl R$ 375 mIl V. GUARAnI

REFORMADO, com 3 dorms 2 casas térreas gêmeas, valor p/
cada unidade, com dois dormitórios,
sala, coz, banh, lavand, jardim e
qtal, c/ possibilidade p/ mais uma
moradia, próx. metrô e comércio local. Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

EXCELENTE NEGÓCIO !
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha
Próx. À Acad. Classe A c/ 2 ótimos com Arms, lavand, ensolaradorms com arms, sala coz. ampla,
do,
lazer completo e garagem
2 banh, quarto de emp. vagas de
para 2 autos. Òtimo custo
gar. cobertas, ótima localização.
benefício. REF.:71-3072
REF.: 06-3493

cASA téRREA – cIdAdE SOBRADO - JABAQUARA EXCELENTE SOBRADO
R$ 550 MIL
V. GUARANI R$ 850 mIl
VARGAS R$ 830 mIl

cOBERtURA dUPlEx
cOm 5 VAGAS

3 dorms, suíte, arms, 2 salas
3 suítes,sala grande, coz.
Terreno com 13 de frente e
Só R$ 1100 mIl
modernas, terraço fechado
planejada, repleto de arms,
480 m2 , 3 DORMITÓRIOS,
SALA, cozinha, lavanderia em vidro, acabto. refinado, lav, escritório, lav, qtal c/ churr, 200 Vista panorâmica para
qtal, area verde nos fundos, m2 de AU,2 vgs de automóvel,
, quintal, edícula , piscina e
o parque, 5 vagas decoz. planejada, dep. emp. e belíssimo acabamento em rua
5 vagas de gar. Localização
2 vagas gar. REF 03-3448
tranquila. REF.: 93-3124
privilegiada. REF.: 09-3038
marcs, 3 dorms, ste, sala

tERREnO dE 640 m2
mEtRô JABAqUARA
R$ 1.180 mIl

APTO “REFORMADO”
cASA téRREA
V. GUARAnI R$ 420 mIl JABAQUARA R$ 480 mIl

A duas quadras do Metrô, Excel. localiz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala
ampla, copa, coz, vaga p/ vários
autos, enorme qtal. Oportunidade
p/ investimento! REF.: 08-3534

2 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia e 3 vagas de garagem. Ótimo terreno muito bem
localizado, oportunidade para
investimento. REF.: 02-2963

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

2 ambs, sala de jantar,
escritório,coz, terraço
c/ churr, lazer c/ piscina,
quadra,143 m2 úteis. Próx.
Metrô. REF.: 21-3186

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

5583-0021
5581-3323
www.geraldoalvesimoveis.com
&

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 299 MIL

Reformada, bom acabto.,
ótima localização, vago, c/
2 dormitórios, (1 c/ AE e ar
condicionado), wc social, pequena sala, cozinha americana
c/ AE, lavand, gar. p/ 1 carro,
ótima oferta - REF.: 16.935

APTO
SAÚDE
R$ 419 MIL

Ótimo local, a 850 mts. do
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2
dormitórios c/ AE, living p/
2 amb. c/ sacada, cozinha
planejada, lavanderia, wc p/
empreg., garagem p/ 1 carro REF.: 16.994

APTO
V. FIRMIANO PINTO
R$ 490 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 550 MIL

A 700 mts do Metrô Imigrantes, reformado, ótimo acabto.,
c/ 2 dorm. c/ AE, living p/
2 amb. c/ sacada, coz. Americana c/ AE, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 1 carro REF.: 17.181

Ótima localização do bairro,
vago, c/ 2 dormitórios c/ AE,
wc social, sala, terraço, cozinha,
despensa, lavanderia, wc p/
empregada, garagem p/ 1 carro,
terreno 6,25 x 18 mts, construção 115 m² - REF.: 16.303

Ótimo acabamento, vago, c/
3 dormitórios, sendo 3 suítes,
living p/ 2 amb., cozinha c/
AE, lavanderia, dependências
p/ empregada, garagem p/ 2
carros- REF.: 17.062

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/ churrasq. e forno pizza, gar.p/
2 carros - REF.: 16.746

A 600 mts. do Metrô Alto do
Ipiranga, c/ 3 dormitórios,
1 suíte c/ AE, wc social, living,
lavabo, cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ empreg., garagem
p/ 2 carros - REF.: 17.016

Excelente localização, c/ 3
dorm., 2 suítes, wc social, living, sl. jantar, lavabo, cozinha,
lavanderia, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 2 carros, estuda
propostas - REF.: 15.058

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
BQ DA SAÚDE
R$ 330 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

TERRENO
SÃO JUDAS
R$ 500 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 550 MIL

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. SAÚDE
R$ 670 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$ 750 MIL

Terreno 10 x 30 mts., ótimo local
da Rua José Marti, excelente
consevação, c/ 3 dorm. c/ AE,
suíte, wc social, living p/ 3 amb.,
coz. c/ AE, dep. p/ empreg.,
jardim, quintal c/ churrasq.,
gar. p/ 4 carros - REF.: 17.086

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

Reformado, ótimo acabto., c/
3 dorm. c/ AE e ar condicionados, suíte, livin p/ 2 amb.,
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/
empreg., garagem p/ 3 carros REF.: 17.145

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 890 MIL

Reformada, ótimo acabto., c/ 3
dorm., suíte, living p/ 2 amb.,
lav, coz., dep. Empreg., quintal
c/ jardim, gar. p/ 2 carros, estuda
permuta apto. c/ 2 ou 3 dorm.,
1 ou 2 vagas, no S. Judas e
imediações - REF. 17.156

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 745 MIL

Ótima área útil de 117m², c/ 3
dorm. c/ AE, suíte, wc social,
living p/ 2 amb., sacada,
lavabo, cozinha planej.,
dep. p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, lazer completo REF.: 16.825

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 690 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

APTO
SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 890 MIL

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.290 MIL

Excelente oferta, abaixo da
avaliação, vago, c/ 2 dormitórios c/ AE, wc social, living p/
2 amb. c/ sacada, cozinha
c/ AE, lavanderia, wc p/
empregada, garagem p/ 1
carro - REF.: 16.671

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

Boa localização da Rua
Maurício de Lacerda, terreno
medindo 10 x 22 mts.,
totalizando 220m², ótimo
para construtores ou outras
finalidades, estuda propostas REF.: 17.217

Prédio de 10 anos, ótimo acabto, AU = 90 m², c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. c/
sacada gourmet envidraçada,
coz. planej., lavand. c/ AE,
garagem p/ 2 carros REF.: 16.550

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 350 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 530 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 590 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 730 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 850 MIL

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO
R$ 890 MIL

APTO
KLABIN
R$ 1.290 MIL

Excelente oferta, abaixo da
avaliação, vago, c/ 2 suítes,
living p/ 2 ambientes c/
sacada, lavabo, cozinha c/ AE,
lavanderia c/ AE, garagem
p/ 2 carros, prédio c/ lazer REF.: 15.889

Ótima localização, travessa da
Av. Bq, da Saúde, vago, c/ 2
dormitórios, sala, wc social,
cozinha, lavanderia, quintal,
dep. p/ empregada, garagem
p/ 1 carro - REF.: 16.183

Ótimo local da rua D. Bernardo
Nogueira, reformado, c/ 2
dormitórios, wc social, living,
cozinha c/ AE, lavanderia, wc
p/ empreg., garagem
p/ 1 carro - REF.: 16.695

Excelente oferta, terreno 5 x 25
m, construção 167m², vago,
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living,
sl. de Jantar, lavabo, coz.
c/ AE, depend. p/ empreg.,
garagem p/ 2 carrosREF.: 17.179

Terreno 5 x 26 mts., construção
148 m², reformado, bom acabto., c/ 3 dorm., suíte, living p/
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE,
dep. p/ empregada, garagem p/
2 carros - REF.: 16.996

Reformado, ótimo acabto.,
terreno 6 x 20 mts., construção
135m², vago, c/ 3 dormitórios
c/ AE, suíte, wc social, living p/
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, dep.
p/ emp., qto. p/ depósito c/ wc,
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

Excelente localização da rua
Apotribu, c/ 3 dorm. c/ AE,
suíte, living p/ 2 amb. c/
sacada, cozinha c/ AE, dep. p/
empreg., garagem p/ 2 carros,
área útil 87,50m², lazer completo - REF.: 17.165

Impecável, terreno 230m², AC
= 210 m², c/ 3 dorm., suíte c/
hidro, living p/ 3 amb. c/ cozinha
americana, dep. p/ empreg.,
amplo terraço p/ área gourmet
e quintal, gar. p/ 2 carros,
escritório - REF.: 17.164

Ótimo acabto., terreno 6 x
27 mts., construção 334 m²,
c/ 3 dorm., suíte, living p/ 2
amb., lavabo, cozinha, quintal
c/ churrasq., gar. subsolo p/
6 carros, estuda imóvel de
menor valor - REF.: 17.036

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 370 MIL

SOBRADO
V. MORAES
R$ 450 MIL

TÉRREA
SAÚDE
R$ 540 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 598 MIL

APTO
V. MARIANA
R$ 690 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 760 MIL

APTO
CHÁCARA INGLESA
R$ 850 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga,
AU = 104 m², c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE,
lavanderia, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 2 carros REF.: 17.153

SOBRADO
V. FIRMIANO PINTO
R$ 960 MIL

A 650 mts. do Metrô Imigrantes,
abaixo da avaliação, AC = 414
m², c/ 3 dorm., suíte c/ closet,
hidro, amplo linving (50m²),
lavado, coz. c/ AE, sl. Festa,
home theater, churrasq., canil,
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.199

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, impecável, c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte c/ hidro, sl. Estar, sl.
Jantar, sl. Visita, lavabo, coz. c/
AE, dep. p/ empreg., jardim, gar.
p/ 2 carros, terreno 225 m², const.
193m², estuda apto. menor valor
na região - REF.: 16.803

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 1.200 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Ótima localização, a 600 mts.
do Metrô Alto do Ipiranga, c/ 2
dorm. c/ AE, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. c/
AE, lavanderia, wc p/ empreg.,
garagem p/ 1 carro REF.: 17.208

Refomada, impecável, ótimo
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, wc
social, living, lavabo, copa
cozinha c/ AE, quintal c/
churrasqueira, garagem p/
1 carro - REF.: 17.180

Travessa da Rua do Boqueirão,
terreno 8 x 22 mts., ótimo
acabto., c/ 2 dorm., suíte, wc
sovial, living p/ 3 amb., coz. c/
AE, despensa, dep. p/ empreg., quintal c/ churrasq., gar.
p/ 8 carros - REF.: 17.150

Terreno 5,20 x 21 mts.,
construção de 136 m², c/ 3
dormitórios c/ AE, suíte, living
p/ 2 amb., ampla cozinha
planejada, lavanderia, quarto e
wc p/ empregada, garagem p/
2 carros - REF.: 15.873

A 650 mts. do Metrô V. Mariana, reformado, impecável, área
útil de 70 m², c/ 2 dorm. c/
AE, wc social, living p/ 2 amb.
c/ sacada, coz. c/ AE wc p/
empr., gar. p/ 2 carros, cond.
R$ 650,00 - REF.: 17.212

Ótimo acabto., Terreno 5 x 25
mts., constr. aprox. 140 m², c/
3 dorm., suíte c/ ar cond., closet
e sacada, living p/ 2 amb., copa,
cozinha planejada, escritório c/
AE, sóton, quintal c/ churr., garagem p/ 2 carros - REF.: 17.197

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 380 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 540 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 690 MIL

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE
R$ 769 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 790 MIL

terreno 188 m², construção
100 m², vago, c/ 3 dormitórios, wc social, sala, cozinha,
lavanderia, dependência p/
empregada, imóvel s/ garagem
- REF.: 16.747

Reformado, ótima localização,
c/ 2 dormitórios, ar condicionado, wc social, living, cozinha
c/ AE, lavanderia, quarto e wc
p/ empregada, garagem p/ 1
carro - REF.: 17.186

Ótimo local da Rua Samambaia, área útil de 82 m², c/ 3
dormitórios c/ AE, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha c/ AE,
lavanderia, dep. p/ empregada,
garagem p/ 1 carro REF.: 15.559

Excelente localização do
bairro, terreno 8 x 26 =
208m², construção de 152m²,
vago, c/ 3 dorm., 2 wc social,
lavabo, cozinha, lavanderia,
fundos c/ amplo salão, gar. p/
3 carros - REF.: 17.209

Área útil de 97m², c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. planej., dep. p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, depósito individual, lazer - REF.: 17.228

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 410 MIL

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 465 MIL

APTO
MIRANDÓPOLIS
R$ 550 MIL

APTO
V. BRAS. MACHADO
R$ 650 MIL

SOBRADO
COND. FECHADO
R$ 695 MIL

Ótima área útil de 64m², c/ 2
dormitórios, suíte, wc social,
living p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha, lavanderia, garagem p/ 1
carro, ótimo acabamento, lazer
completo - REF.: 16.626

Ótima oferta, reformado, constr.
174m², c/ 2 dorm., suíte, closet,
escritório, wc social, living p/
2 amb., sl. jantar, lavabo, coz.
c/ AE, depósito, amplo quintal
c/ churrasq., ampla gar. p/ 1
carro - REF.: 17.236

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

3 dorm. c/ AE, suíte, wc social,
living p/ 2 amb. c/ sacada
gourmet, coz. Planej., garagem
p/ 2 carros, área útil de 87
m², prédio semi-novo, lazer
completo - REF.: 16.863

Excelente condomínio fechado
c/ ruas e alamedas, lazer c/
quadra coberta, piscina, sl.
Festa, sl. Jogos, portaria 24
hs., c/ 4 suítes, living p/ 2 amb.,
lavado, 2 vagas, construção de
184m² - REF.: 17.202

Terreno 8 x 30mts., constr.
180m², c/ 2 dorm., wc social,
living, sl. jantar, coz. c/ AE,
edícula c/ 1 dorm., sala, coz.,
wc, amplo quintal c/ churrasq.,
e mais um qto. c/ wc, garagem
p/ 2 carros - REF.: 16.578

Ótima oferta, vago, terreno 8 x
30 m, construção 261 m², c/ 3
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/
AE, escritório c/ WC, edícula
c/ qto., coz., wc, garagem p/ 4
carros - REF.: 16.948

Terreno 240 m², construção
140 m², c/ 3 dorm., suíte, wc
social, living p/ 2 ambientes,
cozinha, lavanderia, amplo
quintal, jardim, garagem p/ 4
carros, ótimo local do bairro REF.: 17.139

Ótimo local da rua Caramuru,
terreno 10 x 26 mts., constr. 234
m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, living
p/ 3 amb., ampla sala TV (ou
4º dorm.), lavabo, ampla coz.
c/ AE, amplo quintal, jardim,
gar. p/ 3 carros - REF.: 16.381

Seminovo, acabto. de alto padrão, terreno 10 x 30 mts., constr. 225 m², c/ 3 suítes, living p/ 3
amb., lavabo, escritório, cozinha
conjugada c/ espaço gourmet,
quintal gramado, gar. p/ 3 carros
REF.: 15.555

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

PÁG.
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19 DE ABRIL DE 2019

•ACONTECE

Cinematerna terá
cortesias para “De
Pernas pro Ar 3”

No dia 23 de abril, terça-feira, acontecerá a próxima
sessão do projeto CineMaterna no Plaza Sul Shopping,
com a comédia nacional De
Pernas Pro Ar 3, com Ingrid
Guimarães e Bruno Garcia,
dirigido por Julia Rezende.
erão concedidas concedidas
cortesias para as primeiras cinco mães que estiverem com
seus bebês de até 18 meses.
Os ingressos gratuitos são
distribuídos na bilheteria meia
hora antes do início da sessão,
marcada para 14h. A entrega
será realizada por ordem de
chegada. As cortesias não valem para acompanhantes, que
podem adquirir seu ticket na
bilheteria, assim como as demais mães, quando esgotadas
as cortesias. Nas sessões CineMaterna que acontecem na
PlayArte, todos pagam MEIA.

Problemas com
abuso de álcool?

Interessado no problema do
alcoolismo ou em saber como
milhões de alcoólicos encontraram a sobriedade em Alcoólicos
Anônimos? Assista a uma reunião do Grupo São Judas de AA.
na Av. Jabaquara, 2876, cj 2 (ao
lado do metrô). De segunda a

sexta, às 20h. Sábados, domingos e feriados, 18h.

Cata Bagulho
Jabaquara

A Subprefeitura do Jabaquara realiza no próximo sábado, dia 20 de abril, a Operação
Cata-Bagulho não acontece
na região. No dia 27, a planilha
prevê atendimento a ruas de
Vila do Encontro e Americanópolis. A lista completa de ruas
atendidas, que inclui a programação do ano todo, está em:
bit.ly/2NlJMPS.

Cata Bagulho
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Mariana
realiza no sábado, dia 20 de abril,
a Operação Cata-Bagulho na região da Vila Mariana, Ibirapuera e
Vila Nova Conceição. As equipes
percorrerão Ruas Contidas no
Hexágono: Av. IV Centenário, Av.
Ibirapuera, Av. Helio Pelegrino,
Av. Santo Amaro, Av. dos Bandeirantes . Na semana seguinte, 27
de abril, estarão em Moema, nas
Ruas Contidas no Pentágono:
Av. dos Bandeirantes, Av. Ibirapuera, Av. Prof. Ascendino Reis,
Av. Rubem Berta e Av. Moreira
Guimarães .

Atividade física

grátis no Plaza Sul

O projeto PLAZA + SAÚDE
reúne alongamento, dança e
circuito, às segundas e quartas-feiras, das 9h às 10h, no G4 – estacionamento descoberto - sob
coordenação esportiva dos professores da Monday Academia.
As inscrições para participação
ainda estão abertas e podem
ser realizadas diretamente na
administração. Limitado a 50
clientes por aula.

Ana Rosa tem
ambulatório
de acupuntura
nas mãos

O Centro de Estudos e Pesquisas Atitude de Viver , que
conta com licença da Koryo
Hand Therapy Instituto Seoul
Korea para ministrar cursos da
técnica Koryo Sooji Chim, conta
com um ambulatório de atendimento de acupuntura nas mãos
Koryo Sooji Chim está em funcionamento todos os sábados,
das 9h às 12h.Os atendimentos
são feitos por alunos do nível
avançado, com supervisão do
professor Alexandre Gameiro.
O paciente paga apenas uma
taxa de atendimento de R$ 25.
O CEPAV – Centro de Estudos e
Pesquisa Atitude de Viver – ﬁca
no Largo Ana Rosa, 29, conjunto
102, na Vila Mariana. Informações: 5083-8535.

•EMPREGOS

Centro de Apoio ao Trabalho tem mais de 6 mil postos:
Vila Clementino tem vagas para auxiliar de limpeza
Salários podem chegar a R$ 1.517,68, sendo que algumas empresas aceitam trabalhadores sem experiência
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura
de São Paulo disponibiliza
nesta semana mais de 6 mil
vagas de emprego na capital.
Os segmentos de serviços e
comércio se destacam com o
maior número de ofertas.
O ranking semanal do CATe
– Centro de Apoio ao Trabalho
e Empreendedorismo destaca
na primeira posição o cargo de
atendente de telemarketing
com 497 vagas. Os candidatos
precisam ter o ensino médio
para participar do processo
seletivo. O salário varia entre
R$ 994,21 e R$ 1.100,00.
Na segunda colocação,
auxiliar de limpeza conta
com 207 postos abertos. Há
oportunidades nos bairros
da Vila Clementino, Mooca, Mandaqui, entre outros.
Os salários podem chegar a
R$ 1.517,68, sendo que algu-

mas empresas aceitam trabalhadores sem experiência.
O cargo de analista de
crédito ocupa o terceiro lugar
do ranking do CATe, com 73
vagas. Serão aceitos candidatos no processo seletivo que
estejam cursando o ensino
médio. O salário pode chegar
a R$ 1.500,00 para trabalho de
segunda a sexta-feira.
As demais ocupações com
mais vagas são operador de
caixa, com 76 postos, e auxiliar
de carga e descarga com 37.
Para ser encaminhado para
as vagas de emprego, basta
comparecer a uma das 24 unidades do CATe com RG, CPF,
carteira de trabalho e número
do PIS. Caso não tenha os últimos dois documentos, a emissão é feita na hora com a apresentação de uma foto 3x4.
A quantidade de vagas
veiculadas pode sofrer alterações conforme a procura.

Contrata SP
As secretarias municipais
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e da Pessoa com
Deﬁciência já estão recebendo
inscrições para o processo seletivo do Contrata SP, evento
para reinserção proﬁssional.
Esta edição será voltada apenas a pessoas com deﬁciência
e ocorrerá no Expo Barra
Funda, no dia 23 de abril das
das 9h às 16h. As inscrições
devem ser feitas por este link
encurtador.com.br/mBENV.
O que é o CATe?
Na região, tem uma unidade do Centro de Apoio ao
Trabalho e Empreendedorismo na Subprefeitura do
Jabaquara (foto). O CATe é
vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico (SMDE) e conta
com um banco de ofertas de
emprego. Além disso, em suas
unidades acontecem cursos

rápidos e outras atividades
de orientação e inserção no
mercado de trabalho.
Quem vai até alguma das
unidades pode também deixar seu currículo cadastrado
e, caso surja alguma vaga
adequada ao perﬁl, será convocado para entrevista.
Confira os endereços de
unidades do CATe na zona sul

paulistana: CATe Jabaquara Av. Eng. Armando de Arruda
Pereira, 2314; CATe Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian,
416; CATe Santo Amaro - Praça
Floriano Peixoto, 54; CATe
Interlagos - Av. Interlagos,
6122; CATe Campo Limpo - Rua
Nossa Senhora do Bom Conselho, 62 ; CATe Parelheiros - Av.
Sadume Inoue, 5252.

