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Em Missão Impossível 4, que 
estreou ontem nos cinemas,
Tom Cruise treina seu sucessor 

Bûche de Noel e Galette de Rois: 
especiarias francesas que podem 
ser encomendadas na região
Página 5

Prefeitura vai cuidar 
das próprias calçadas?

Esta é a última edição 

do ano, mas a primeira 

em que o São Paulo Zona 

Sul vai questionar a con-

servação de calçadas na 

região. A partir de 2012, 

a fiscalização e as multas 

para proprietários que 

não cuidam de seus pas-

seios vai aumentar, o que 

deve melhorar a acessibi-

lidade na cidade, conside-

rada péssima pela maioria 

dos paulistanos. Mas, e 

a Prefeitura, vai também 

fazer sua parte? Na foto 

ao lado, a calçada do Eco-

ponto Mirandópolis, na 

área da subprefeitura de 

Vila Mariana. Página 3

Férias no zoo têm 
jogos e safári

Nas férias, adultos e 

crianças podem soltar a 

imaginação e aprofundar 

a relação com a natureza 

nos Jogos criados pela 

equipe do Zoológico. Ou-

tra proposta criativa para 

atrair os visitantes a partir 

deste mês de dezembro 

é o safária sensorial, em 

que os participantes fi-

cam vendados. Página 2

Fazer piquenique é opção de lazer 
e ensina respeito à natureza

Fim de ano é tempo 

de confraternizar. Mas 

é também tempo de ca-

lor, de valorizar o conta-

to com a natureza. Por 

isso, esta semana, o jornal 

SP Zona Sul publica uma 

dica do Instituto Akatu de 

Consumo Responsável e 

da Universidade do Meio 

Ambiente para quem quer 

terminar 2011 ou come-

çar 2012 em alto estilo. 

Que tal resgatar o hábito 

do piquenique? Pode ser 

tanto para uma festa de 

fim de ano diferente com 

os amigos quanto para 

um domingo delicioso de 

férias com as crianças da 

família. Além de ser uma 

atividade divertida, o pi-

quenique pode se tornar 

uma “aula” de consumo 

responsável, em que se 

valoriza o contato com as 

coisas simples da vida, o 

sabor da comida natural... 

Na região, há parques, 

não só o Ibirapuera (foto) 

como vários outros, que 

podem abrigar um saboro-

so encontro para um lan-

che ao ar livre. Página 10
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Curso de Japonês 
no Jabaquara

 A AJAB – Associação Cultu-
ral Nipo Brasileira Jabaquara e 
a Aliança Cultural Brasil-Japão 
vão implantar curso básico de 
japonês a partir de fevereiro 
de 2012 aos alunos a partir de 
13 anos. O curso dará ênfase 
em conversação, hiragana, 
katakana e cerca de 400 kanji. 
Anote o endereço: Rua das 
Nhandirobas, 388 – Jabaquara. 
Informações com Maria Yoshie  
pelo telefone 5011-2565, das 
12h as 17h.

Mutirão do lixo 
eletrônico

A campanha de coleta de 
lixo eletrônico está sendo rea-
lizada na loja C&C do Morumbi 
e vai até o dia 31 de dezem-
bro. Qualquer pessoa pode 
descartar os equipamentos 
nos containers da loja. Todo o 
material receberá o tratamento 
adequado de reciclagem e des-
tinação dos componentes. Lixo 
eletrônico é todo equipamento 
eletrônico que não funcionam 
mais. O Lixo Eletrônico será 
recolhido de segunda a sábado 
das 8h às 23h. A Loja C&C Casa 
e Construção fica localizada 
na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 
230- Vila Cordeiro. Informações:  
2501 4064

Pechinchão de 
Natal do IHDI

Durante o todo o mês de 
dezembro,  de segunda a sexta-
feira,  das 13h às 17h. O Ba-
zar abrirá também terças e 
quintas-feiras  pela manhã, 
das 10h às 12h . Aceita-se  do-
ações de roupas, calçados, 
brinquedos,eletrodomésticos, 
etc. Rua Almirante Lobo, 608 
- Ipiranga. O IHDI fica na Rua 
Almirante Lobo, 608 -  Ipiranga. 
Informações: 2062-1352.

Atividades grátis 
para Idosos

O Polo Cultural do Idoso 
oferece de segunda a sexta-
feira uma série de cursos e 
ofi cinas gratuitas para a Melhor 
Idade. Ente as opções estão 
ofi cinas de dança, artesanato, 
bordado, pintura e aulas de 
ginástica, inglês e espanhol.  
As aulas, que acontecem no 
período da tarde, são minis-
tradas, voluntariamente, por 
profi ssionais especializados em 
cada uma das atividades ofere-
cidas. As vagas para os cursos 
e ofi cinas são limitadas. Os inte-
ressados em participar devem 
comparecer na Coordenadoria 
do Idoso e preencher uma fi cha 
de inscrição. O Polo fi ca na Rua 
Teixeira Mendes, 262. Informa-
ções: 3207-9708/9687. 

Tratamento para 
insonia na Unifesp

O Departamento de Psi-
cobiologia recrutas voluntá-
rios, entre 20 e 64 anos, com 
dificuldades em dormir, para 
estudo com o objetivo de tratar 
a insônia. O voluntário realizará 
exames de sono, responderá a 
alguns questionários e fará exa-
me laboratorial. O estudo dura 
cerca de dois meses e, neste 
período, deverá comparecer 
em quatro visitas.Inscrições: 
5908-7098.

Janice Maya
Áries - 21/03 a 20/04 
O ariano tem sido bastan-

te generoso, e é possível que 
apareçam uns espertinhos já 
querendo levar vantagem. O 
momento não é o indicado para 
fechar acordos financeiros, 
emprestar dinheiro ou mesmo 
adiantar um pagamento para 
alguém. Volte a ser mais austero.

Touro - 21/04 a 20/05 
O taurino neste fim de ano 

está dotado de um charme miste-
rioso e algo inocente, o tal do ca-
risma. Pode andar despreocupa-
do por aí que não vai faltar quem 
queira lhe ajudar ou até mimar. 
Aprenda com isso que quanto 
mais você ouvir o outro, mais 
chance terá de infl uenciá-lo.

Gêmeos - 21/05 a 20/06 
Vida afetiva num momento 

agradável. Muito calor e roman-
ce fazem com que o geminiano 
veja o outro com mais boa vonta-
de e vice-versa. Se está solteiro, 
fatores externos vão colocar 
uma pessoa muito atraente no 
seu caminho, se você se colocar 
disponível, é claro.

Câncer - 21/06 a 21/07
O canceriano poderá ter difi -

culdades no relacionamento com 
as pessoas muito próximas ou da 
família. O canceriano não é de 
ter segredos, e por isso, quando 
está frágil, fi ca sujeito a críticas 
íntimas demais. Todo mundo se 
acha no direito de dar palpite. 
Antes que vire bagunça, dê logo 
um basta.

Leão - 22/07 a 22/08
O leonino está um pouco in-

quieto, misterioso e imprevisível. 
Nem você sabe como vai agir no 
momento seguinte. Língua super 
afi ada, o que não favorece a vida 
social. Já pensou dizer a coisa 
errada na hora errada e depois 
não poder engolir as palavras 
de volta?

Virgem 23/08 a 22/09
Atenção com qualquer bem 

móvel ou imóvel que  tenha 
em sociedade com outros. Este 
período pode trazer alguns obs-
táculos neste setor, e talvez o 
virginiano saia em desvantagem 
se houver partilha. Mantenha 
a diplomacia e protele no que 
puder disputas jurídicas.

Libra - 23/9 a 22/10
Entusiasmo; você termina a 

semana com a sensação de po-
der recomeçar com todo o gás. 
Com sabedoria, se esquiva de 
fi car nas camadas mais escuras 
da vida, reclamando e culpando 
os outros pelas suas difi culdades, 
e ainda consegue agradecer à 
vida o que aconteceu de bom. 
Parabéns. 

Escorpião - 23/10 a 22/11
Cuidado com uma tendência 

a fugir dos problemas e querer 
deixar tudo para depois. Ou, o 
contrário, fi car com mania de lim-
peza e organização. Tente evitar 
estes extremos, e aproveite para 
relaxar através da música ou das 
palhaçadas e brincadeiras, suas 
ou dos outros.

Sagitário - 22/11 a 21/12
Momento de sorte e alegria. 

O fim de semana está aí, e  já 
pode ir relaxando. O sagitariano 
está com uma boa reserva de 
energia, e poderá dispor dela 
como e quanto quiser. A vida 
afetiva e a vida social estão cal-
mas e equilibradas. Está tudo 
sob controle, não precisa se 
preocupar.

Capricórnio - 22/12 a 20/01 
O capricorniano pode estar 

meio distraído e dispersivo, com 
dificuldade de concentração. 
Não fi que irritado. Isso é porque 
há algum assunto com o qual 
você não quer lidar agora, mas 
fica puxando o seu interesse a 
toda hora. É melhor verifi car.

Aquário - 21/01 a 19/02
Tranqüilidade e harmonia na 

vida cotidiana. O aquariano age 
naturalmente e nem precisa de 
disciplina muito rígida para exe-
cutar suas tarefas: basta seguir 
a intuição. A saúde passa por 
um momento muito favorável; 
quem está doente entrará em 
progressiva recuperação.

Peixes - 20/02 a 20/03 
Sua cabeça deve estar a mil. 

Procure por em prática as suas 
idéias, agir bastante, para gas-
tar um pouco de energia men-
tal. Momento favorável para 
viagens, estudos e qualquer 
tipo de trabalho intelectual. 
Muita habilidade em geral. Fle-
xibilidade.

• ANIVERSÁRIOS• ACONTECE • HORÓSCOPO

O fi lme mais esperado do 
mês estreia em horário espe-
cial, hoje, quinta. Esquema 
digno de um blockbuster, às 
vésperas do Natal, estrear 
um fi lme fora do horário de 
grade normal.

A quarta sequência de 
Missão Impossível, leva o 
subtítulo de “Protocolo Fan-
tasma”, e muda toda a grade 
de programação dos cinemas. 
Desta vez, o personagem de 
Tom Cruise, Ethan Hunt, vai 
treinar seu sucessor.

Sinal de que novos fi lmes 
virão por aí....

Missão Impossível “Protocolo Fantasma” 
estreia em clima de arrasa quarteirão

• CINEMA

• PROGRAMAÇÃO

Shopping Metrô Santa Cruz R. 
Domingos de Morais, 2.564 - V. 
Mariana - Tel.: 3471-8063

• Sala 1 - Missão Impossivel - Pro-
tocolo Fantasma  - 12 Anos - 11h00 
- 14h10 - 17h10 - 20h00

• Sala 2 - Gato de Botas (Dub)  - 
Livre - 12h10 - 14h20 - 16h40 - 18h50 
- 21h20

• Sala 3 - Missão Impossivel - Pro-
tocolo Fantasma   - 12 Anos -  13h00 
- 16h00 - 19h00 - 22h00 

   • Sala 4 - Roubo nas Alturas - 10 
Anos - 11h50 - 14h30 - 17h05 - 19h40 
- 22h20

• Sala 5 - Um Dia  - 12 Anos - 
16h35 • Sala 5 - Esses Amores  - 12 
Anos - 19h05B • Sala 5 - Noite De 
Ano Novo -  10 Anos - 11h15 - 13h55 
- 19h05A - 21h50

• Sala 6 - Amanhecer - Parte 1 
-  14 Anos - 15h00 - 20h30 • Sala 
6 - Operação Presente 3D (Dub) 
-  Livre - 12h40• Sala 6 - Redenção 

- 16 Anos - 17h40
• Sala 7 - Missão Impossivel - 

Protocolo Fantasma (Dub) - 12 Anos 
- 12h00 - 15h05 - 18h00 - 21h00

• Sala 8 - Palavra Cantada 3D - 
Livre - 11h05

• Sala 8 - Gato De Botas 3D (Dub) 
-  Livre - 12h30 - 14h50 - 17h00 • 
Sala 8 - Gato De Botas 3D -  Livre - 
19h20 - 21h30

• Sala 9 - Amanhecer - Parte 1 
(Dub) - 14 Anos - 19h10 - 22h10 • Sala 
9 - Os Muppets (Dub)  -Livre - 11h20 
- 14h00 - 16h30 • Sala 9 - Tudo pelo 
Poder - 14 Anos - 22h10

• Sala 10 - Gato De Botas 3D 
(Dub) - Livre - 11h30 - 13h50 - 16h10 
- 18h30 - 20h50

• Sala 11 - Gato de Botas (Dub)  - 
Livre - 11h10 - 13h20 - 15h40 - 18h10 
- 20h20 - 22h30 

Pátio Paulista R. Treze de Maio, 
1947 -Arco N 501 - Paraíso. Tel.: 
3142-9242

• Sala 1 - Palavra Cantada 3D - Li-
vre - 11h30 • Sala 1 - Gato De Botas 
3D (Dub) - Livre - 13h10 - 15h25 - 
17h40 • Sala 1 - Gato De Botas 3D 
- Livre - 20h15 • Sala 1 - Tudo pelo 
Poder - 14 Anos - 22h25

• Sala 2 - Operação Presente 3D 
(Dub)  - Livre - 11h50 • Sala 2 - Roubo 
nas Alturas  - 10 Anos - 14h20 - 17h00 
- 19h30 - 22h00

• Sala 3 - Missão Impossivel - Pro-
tocolo Fantasma - 12 Anos - 11h35 
- 14h30 - 17h25 - 20h30

• Sala 4 - Missão Impossivel - Pro-
tocolo Fantasma - 12 Anos - 12h40 
- 15h40 - 18h40 - 21h40

• Sala 5 - Gato de Botas (Dub) - 
Livre - 12h10 - 14h25 - 16h40 - 19h10 
- 21h20

• Sala 6 - Amanhecer - Parte 1  - 14 
Anos - 10h30 - 15h50 • Sala 6 - Um 
Sonho de Amor - 12 Anos - 19h • 
Sala 6 - Margin Call: O Dia Antes Do 
Fim - 14 Anos - 13h20 - 22h30

• Sala 7 - Os Muppets (Dub) - Li-
vre - 15h00 • Sala 7 - Noite De Ano 
Novo 10 Anos - 12h20 - 17h30 - 20h10 

Legendas: A-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quarta-feira 
(21/12);B-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Quinta-feira(22/12).

• FÉRIAS

Zoológico tem programação especial 
para as férias, com jogos e safari

O Zoológico preparou uma 
programação especial para as 
férias de janeiro. Os visitantes 
poderão participar dos “Jogos 
da  Natureza” ou de um Safári 
Sensorial.

Os Jogos da Natureza esti-
mulam o contato direto com 
o meio ambiente. Adultos e 
crianças poderão soltar a ima-
ginação e de maneira lúdica, 
aprofundar a relação com a 
natureza, com as pessoas e até 
consigo mesmo.

Já no Safari Sensorial, a pro-
posta  é oferecer a oportunida-
de de estimular outros sentidos 
que não damos tanta atenção 
em nosso dia-adia e alertar o pú-
blico, por meio de uma ativida-
de perceptiva, sobre questões 
relacionadas  à conservação do 
meio ambiente. 

Por se tratar de uma ativi-
dade da qual as pessoas partici-
pam vendadas, outra proposta  
é trabalhar a privação de sen-
tidos, o que a torna uma ferra-

menta importante para a dis-
cussão sobre a inclusão social.

As duas atividades começa-
ram a ser desenvolvidas esta 
semana. Os jogos acontecem 
apenas aos sábados, das 9h30  
às 12h, e das 13h às 15h30. Acon-
tece às 10h30, 11h30, 13h30, 
14h30, 15h30. Será no gramado 
em frente ao urso-de-óculo.

O Zoo fi ca na Avenida Mi-
guel Stéfano, 4241 - Água Fun-
da. Telefone: 5073-0811.

História dos 
Vampiros no Brasil

Até o dia 30 de dezembro, 
a Biblioteca Pública Viriato 
Corrêa recebe gratuitamente a 
exposição “O Vampiro no Bra-
sil: uma Fantástica Jornada”. 
Serão exibidas curiosidades 
sobre a trajetória desse perso-
nagem do terror no país. Com 
curadoria de Silvio Alexandre 
e Adriano Siqueira, a mostra 
reúne raridades, como o fi lme 
“O Planeta dos Vampiros”. De 
terça a sexta-feira, das 10h às 
19h; sábados e domingos, das 
11h às 18h. Informações 5573-
4017 e 5574-0389.

Exposição D. Pedro 
II no Líbano

Até 15 de janeiro, de terça 
a sexta, das 7h às 21h30 e aos 
sábados, domingos e feriados, 
das 9h às 18h30 o  SESC Vila Ma-
riana apresenta a exposição “D. 
Pedro II no Líbano - 135 Anos 
da visita do Imperador”. A ex-
posição apresenta ao público a 
história da viagem de D. Pedro 
II ao Líbano e a afinidade do 
Imperador com a comunidade 
libanesa. Para isso, resgata as 
circunstâncias históricas do 
ano da viagem e exibe registros 
históricos dessa visita, que de-
sencadeou a imigração libanesa 
para o Brasil e contribuiu para o 
surgimento de um forte elo en-
tre as duas nações. O SESC Vila 
Mariana fica na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

Programa Recreio 
nas Férias

Crianças e jovens entre 4 e 
16 anos já podem se inscrever 
para as atividades da 23ª edição 
do programa Recreio nas Fé-
rias. O evento será realizado en-
tre os dias 9 e 27 de janeiro de 
2012, de segunda a sexta-feira. 
O programa oferece gratuita-
mente uma série de atividades 
lúdicas, culturais, passeios e 
práticas esportivas. Para parti-
cipar, a criançada deve ir até o 
polo mais próximo, preencher 
a fi cha de inscrição e devolvê-la 
assinada pelos pais ou respon-
sáveis. O CEU Caminho do Mar 
é um dos polos e fica na av. 
Eng. Armando de Arruda Perei-
ra, 5.241. Fone:  3396-5544.

Museu Lasar Segall 
tem novos horários 
de funcionamento

A partir de 1º de dezembro 
o Museu Lasar Segall abrirá 
diariamente, exceto às terças-
feiras, das 11h às 19h. Excepcio-
nalmente, a Biblioteca Jenny 
Klabin Segall funcionará de  
quarta-feira a sábado, das 14h 
às 19h e de domingo das 14h às 
18h.Em 2012, a Biblioteca pas-
sará a funcionar diariamente, 
exceto às terças-feiras, das 14h 
às 19h.O Museu permanecerá 
fechado ao público nos dias 24, 
25 e 31 de dezembro de 2011 e 1º 
de janeiro de 2012.

Centro Cultural SP 
está em manutenção

De 19 de dezembro a 1 de 
janeiro, o CCSP estará fechado 
para serviços de manutenção. 
O Centro Cultural fica na Rua 
Vergueiro, 1000 - ao lado da 
estação Vergueiro do Metrô.

Quer participar desta co-
luna? Envie gratuitamente 
seu texto para o email reda-
cao@jornalzonasul.com.br.

Gerson Reinaldo de Freitas 
28/12
       Parabéns de seus ami-
gos da Cidade Vargas.

Maria Edite - 29/12
       Parabéns de seus fre-
gueses

Vera Lúcia Gonçalves Ferreira  
30/12
       Parabéns de seus fre-
gueses e amigos do bar e 
lanchnete.

Miriam Eboli Bock - 31/12 
        Parabéns de seus ami-
gos da Cidade Vargas.
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• URBANISMO

Subprefeituras terão capacidade 
de cuidar das próprias calçadas?

A acessibilidade urbana 
piorou nos últimos anos, na 
percepção de quem vive na 
cidade. A indicação foi cons-
tatada por uma pesquisa Da-
tafolha, divulgada há duas 
semanas. A nota que o pau-
listano dá para a facilidade de 
caminhar pelas calçadas, que 
já era muito baixa, apenas 2,4, 
agora fi cou em 2,2. Será que 
a nova lei, que prevê mais 
rigor na punição de quem 
não cuida de suas calçadas, 
vai modifi car esta realidade? 
Além de instituir multas mais 
altas para quem não cuida do 
passeio em frente ao seu imó-
vel, a legislação determina a 
remoção de mobiliário urbano 
que atrapalhem em demasia 
a circulação, como postes, 
bancas de jornal, orelhões, 
degraus. E mais: estabelece 
que a largura mínima das cal-
çadas, livre para pedestres, 
seja de 1,20m.

Em edição anterior,  o 
jornal São Paulo Zona Sul 
mostrou que há problemas 
na aplicação da lei, como o 
excesso de raízes de árvores 
ou ruas muito estreitas onde 
não será possível aumentar 
o espaço do passeio. Nesta 
última edição do ano e nas 
primeiras de 2012, vamos levar 
adiante este questionamento. 
Será que a Prefeitura e outros 
órgãos públicos também vão 
fazer sua parte? Não só na fi s-
calização e poda das raízes de 
plantas que criam ondulações 
e rachaduras nas calçadas, 
mas também em cuidar de 
suas próprias calçadas.

O jornal procurou as sub-
prefeituras de Vila Mariana e 
Jabaquara para questionar so-

bre a capacidade de atender a 
demanda de podas radiculares 
(raízes das árvores) e viabili-
dade técnica do serviço sem 
comprometimento das espé-
cies. Perguntamos também 
sobre a fiscalização das cal-
çadas e sobre a manutenção 
dos passeios que cabem às 
próprias subprefeituras. Mas, 
nenhuma delas ofereceu res-
postas completas. A alegação 
é de que, como a lei ainda não 
foi regulamentada, não é pos-
sível fazer avaliações prévias.

A reportagem do São Pau-
lo Zona Sul foi às ruas e já tem 
encontrado diversas situações 
complexas. Na região da Vila 
Mariana, o Ecoponto José 

Maria Whitaker tem calçadas 
comprometidas, com buracos 
e ondulações. No Jabaquara, 
a Praça Barão de Japurá é ou-
tro endereço onde as árvores 
da área para pedestre cria-
ram rachaduras e desníveis. 
Há ainda mato ocupando as 
calçadas públicas, degraus e 
mobiliário excessivo - ou seja, 
vários dos problemas apon-
tados na lei estão também 
presentes nos passeios de 
escolas, bibliotecas, postos de 
saúde e hospitais...

A Prefeitura tem que exigir a 
manutenção, por parte dos pro-
prietários particulares, e fi scali-
zar a aplicação da lei. Mas, tam-
bém tem que dar o exemplo...

Calçadas da Praça Barão de Japurá e do Ecoponto estão danifi cadas
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• PETS

Clara: a grande companheira!
Mande fotos de seu animal e relate 

a importância dele em sua vida
Mande fotos em boa resolução, informe o nome e idade de 

seu PET e diga por que é especial em sua vida e de sua família. 
As histórias devem ser enviadas para o email pets@jornalzo-
nasul.com.br. A publicação é gratuita! Se sua história ainda 

não foi publicada, aguarde um pouco mais: logo estará aqui!
Clara tem uma história de 

vida complicada. Chegou a 
fi car internada pouco após ter 
chegado à sua nova família. 

Mas isto só fortaleceu a 
relação entre a pequena e 
as pessoas que já haviam de-
senvolvido um imenso amor 
por ela. 

 “É impossível descrever 
em palavras o amor que eu 
e minha família temos pela 
Clara”, diz Anali, moradora do 
Jabaquara.

Clara é mais uma daquelas 
amigas inseparáveis- nun-
ca quer ficar sozinha, está 
sempre seguindo alguém da  
família.“Ela é carinhosa, mei-
ga”, conta Anali. 

Quando Anali se levanta, 
pela manhã, Clara logo des-
perta também. Enquanto Ana-
li toma seu café da manhã, na 
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cozinha, a pequena fi ca ali, ao 
seu lado, tirando um novo co-
chilo. A preguicinha continua 
no banheiro, enquanto Anali 
toma banho...

Esse espírito companheiro 
se estende a todos da família. 
“Se meu irmão trabalha até 
tarde, ela fica ao lado dele, 
mesmo sendo tarde da noite, 
ou início da madrugada. Ainda 
que durma aos pés dele”, con-
ta a orgulhosa dona.

E tem mais, quando Clara 
acompanha a mãe de Anali, 
seu ritmo é mais vagaroso, 
para fi car ao lado dela o tem-
po todo.

Chegou visita? Sem proble-
mas, Clara faz uma festa e mos-
tra que amigos de sua família 
são seus amigos. “Clara é  mi-
nha melhor amiga. Quem tem 
sabe como é”, conclui Anali. 

Muitos olhares brilham 
durante o mês do Natal. Não 
só pelo encantamento e espí-
rito de confraternização que a 
data gera, mas também pelo 
refl exo das luzes que dão um 
colorido especial à cidade. 
No Projeto Natal Iluminado, 
uma parceria da Prefeitura 
com a iniciativa privada, diver-
sas apresentações artísticas, 
atrações especiais e fantás-
ticas decorações de Natal 
podem ser visitadas por toda 
a cidade. Um dos grandes 
destaques é a Praça de Natal 
da Avenida Paulista , onde se 
pode ver um Papai Noel me-
canizado de sete metros de 
altura, 14 bonecos infláveis, 
além de uma árvore de natal 
de oito metros e brinquedos 
cenográficos, compõe o es-
paço. Mas, fique atento: o 
local só permanece montado 
e pode ser visitado até dia 25 

de dezembro, das 12h às 22h, 
gratuitamente.

A tradicional árvore do Par-
que Ibirapuera tem 58 metros 
de altura fi cará montada até 
dia 6 de janeiro. A iluminação é 
composta por mais de 500 lâm-
padas do tipo stroble e 12 mil 
metros de mangueiras de LED. 

Um pouco mais longe, mas 
também interessante, é o 
presépio de proporções gi-
gantescas montado na Praça 
Charles Miller, em frente ao 
Pacaembu. Diariamente ha-
verá projeções de luz, das 20h 
ás 5h, com imagens inspiradas 
no natal e na arte brasileira. 
Mas, para quem prefere fi car 
pela região, a dica é confe-
rir o tradicional presépio do 
colégio Arquidiocesano, cuja 
visitação é gratuita e pode ser 
feita diariamente até o início 
de janeiro, ao lado da estação 
Santa Cruz do metrô.

Visita pelos pontos iluminados da 
cidade traz encantamento no Natal

A Prefeitura vem tentando 
antecipar o horário de en-
cerramento das feiras livres 
de São Paulo e, para isso, 
estipulou horário limite de 14h 
para que as barracas sejam 
desmontadas. Mas, para este 
fi m de ano, houve fl exibiliza-
ção na regra - mas só valida 
para as feiras que acontecem 
aos fi nais de semana. Além de 
ampliar os negócios para os 
feirantes, a medida visa a fa-
cilitar a vida de quem precisa 
deixar tudo preparado para as 
ceias de Natal.

A Secretaria de Coorde-
nação das Subprefeituras 
autorizou a ampliação das 
Feiras Livres em uma hora 
aos sábados e domingos. A 

medida começou a valer no 
início de dezembro e se es-
tende até 1 de janeiro de 2012. 
Com o decreto, as feiras livres 
passarão a vender produtos 
até as 15h00.

Serão beneficiadas cerca 
de 460 feiras que acontecem 
nos fi nais de semana na cida-
de de São Paulo, sendo 6 na 
região do Jabaquara e 11 na 
Vila Mariana.

Ao todo, na região do Ja-
baquara funcionam 14 feiras 
de terça a domingo e na Vila 
Mariana são 35. Os endereços 
podem ser consultados pelo 
telefone 156 ou no site da 
prefeitura: www.prefeitura.
sp.gov.br, no link da Secreta-
ria de Abastecimento.

Feiras livres 
funcionam uma 
hora a mais aos 
fi nais de semana

Casas de RepousoOdontologia

Cuidadores

Estética



•BARES E RESTAURANTES

Rodízio e a La Carte
Culinária Japonesa

2577-9289
2276-1451

Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h00 e
das 18h00 às 23h00

2577-9289
2276-1451

Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h00 e
das 18h00 às 23h00

Av. Fagundes Filho, 333 - São Judas

VENHA CONHECER
NOSSO RODÍZIO COMPLETO

Lula, Camarão, Polvo, Shimeji na Chapa, Temakis,
Hot Holls, Sushi, Sashimi, Tempurá e
diversos pratos quentes à vontade.

Atendimento rápido no delivery e salão.
Uma equipe efi ciente p/ melhor atendê-lo.

FAZEMOS EVENTOS EM SUA EMPRESA
OU RESIDÊNCIA. CONSULTE-NOS!!!

A bûche de 
Noël e a 

Galette de 
Rois são 

duas delícias 
conhecidas na 

França e que 
podem ser en-

comendadas 
na boulange-
rie Le Fournil

Para quem quer dar um ar 
europeu às festas de fi m de 
ano, uma boa ideia pode ser 
investir em itens de uma bou-
langerie, ou seja, uma panifi -
cadora e confeitaria no estilo 
francês. Embora ainda incóg-
nita para muitos moradores 
da Vila Mariana, a Pâtisserie e 
Boulangerie Le Fournil é, loca-
lizada dentro do hotel Sofi tel 
da Rua Sena Madureira, é um 
sucesso entre aqueles que 
buscam produtos diferentes 
neste fi m de ano. 

Para o Natal, a sugestão é 
a Bûche de Noël, tradicional 
doce francês em forma de 
tronco de árvore, que teria 
sido inspirado no costume de 
deixar um tronco queimando 
na lareira enquanto a família 
assistia à Missa do Galo, na 
véspera de Natal. Na Le Four-
nil, a sobremesa está dispo-
nível em diferentes sabores. 
Pode ser encomendado, com 
antecedência, até dia 25 de 
dezembro, pelo telefone 3201-
0888.  

Para o mês de janeiro, a 
sugestão é a Galette de Rois 
que, pelo costume francês, 
deve ser compartilhada com 
a família Como forma de agra-
decimento aos céus e para 
atrair a sorte. Trata-se de um 
tipo de torta feita com massa 
folhada e recheada com um 
creme de amêndoas chamado 
frangipane. Antes de assar, 
não pode se esquecer de es-
conder a “fève” (um peque-
no souvenir de um dos reis 
magos ou de Jesus, resistente 
ao calor), depois é só esperar 
para ver quem ganhará a fatia 

Produtos típicos das festas na França 
podem ser encomendados na Vila Mariana

com a fève. Segundo a lenda, 
o sorteado com o pedaço será 
o rei do dia.

Todos os itens estarão dis-
poníveis mediante encomen-
das, as quais serão aceitas 
até, no máximo, 48 horas de 
antecedência.

Outra boa dica é fazer na 
Le Fournil a montagem de 
cestas, que podem vir com 
champagne Chandon Brut, 
pães de passas, mini tarte de 
nozes e amêndoas, caixa de 
bombons, bolo Kougloff  e ma-
carons, entre outras delícias.

Encomendar ali sobreme-
sas e doces para sua festa de 
Natal é outro sucesso certeiro.  

O Sofi tel fi ca na Rua Sena 
Madureira, 1355. Funciona de 
Segunda a Domingo, das 8h 
às 21h. Informações pelos te-
lefones:  3201-0888 / 0800.
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Alameda dos Ubiatans, 360 - Planalto Paulista.
Segunda a Sábado das 8h às 18h30 / Domingos e Feriados das 9h às 14h.

PEGADAS NA AREIA
Um dia eu tive um sonho...

 Sonhei que estava andando na praia com o Senhor Jesus Cristo
e no Céu passavam cenas da minha vida.

Para cada cena que passava, percebi que eram deixados
na areia dois pares de pegadas: um era meu o outro do Senhor.

Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia,
e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia.

Notei também que isso aconteceu nos  momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Isso  
aborreceu-me deveras e perguntei então ao Senhor:

Senhor, tu não me disseste que, tendo eu resolvido te seguir,
tu andarias sempre comigo, em todo o caminho? 

Contudo, notei que durante as maiores difi culdades e tribulações da minha vida,
havia apenas um par de pegadas na areia.

Não compreendo por que nas horas em que eu mais precisei de ti, tu me deixaste sozinho.
O Senhor respondeu:

Meu querido fi lho. Jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento.
Quando viste, na areia, apenas um par de pegadas, eram as minhas.
Foi exatamente aí nestas horas, que te carreguei nos meus braços.

Nós da Rodnei Machado Empreendimentos Imobiliários desejamos a todos os moradores,
funcionários, colaboradores e leitores esta singela mensagem: um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

                                                                                                                               RODNEI MACHADO – DIRETOR PRESIDENTE.

Prezados clientes, amigos, corretores, familiares,  leitores e  colaboradores que direta ou indiretamente 
contribuem para que esta empresa continue sendo  a maior e melhor imobiliária da zona sul de São Paulo, 
nós do GRUPO RODNEI MACHADO DE INVESTIMENTOS LTDA., com sede a Rua Samambaia 584 – 
Bosque da Saúde e Alameda Dos Ubiatans, 360 – Planalto Paulista, agradecemos o voto de confi ança que 
cada um de vocês depositam nesta empresa, e saibam que nosso sucesso é justamente fruto do empenho 

de cada um de vocês, que sempre torcem a favor das nossas  novas conquistas.

Quero também desejar a todas as pessoas que tenham neste Natal, muita saúde, paz, alegria, harmonia e 
amor em seus lares, que Papai do céu ilumine a Santa Ceia e que no ano que se inicia, seja realmente 

conquistado o que cada um de vocês almeja, e que cada dia deste próximo ano, seja abençoado por DEUS.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo, 

São os sinceros votos de:
T.’. F.’.A.’.

GRUPO RODNEI MACHADO DE INVESTIMENTOS LTDA.
RODNEI MACHADO – DIRETOR PRESIDENTE 
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Rua Luis Góis, 1414 - Vila Mariana - SP
Horário de Segunda a Sexta das 8h30 às 19h00

Plantão aos Sábados, das 9h00 às 16h00

Consultoria de Imóveis
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2595-5500
10° ANO

A P A R T A M E N T O S

C A S A S

OPORTUNIDADES LOCAÇÃO

SIMULE SEU FINANCIAMENTO AGORA!!! ACESSE NOSSO SITE: WWW.IVOIMOVEIS.COM

D E S T A Q U E S

RESID./COML.

SIMULE SEU CRÉDITO EM NOSSO SITE                               

V. CLEMENTINO
2 DORMS - 1 VAGA

Cozinha Americana, 60m2 úteis, 
dts amplos, prox hosp SP.

R$ 350 MIL

V. CLEMENTINO 
02 DORMS - 01 VAGA

Living 2 ambs , ensolarado,
2 banheiros , excelente oferta 

R$ 375 MIL

V.CLEMENTINO 
2 DTS -  01 VAGA

Sacada, prédio c/ 7 anos,
armários embutidos, lazer

R$ 400 MIL

V. GUMERCINDO  
02 DORMS - 01 VAGA

3º Rev , dep emp, 78 m2 A.Ú, 
lazer completo , 4 p/ and

R$ 340 MIL

V.MARIANA
4 DTS - 3 STES - 4 VGS
164m2 úteis, repleto de arms, 

sala ampliada, px metrô.
R$ 1.400.000,00

V.GUMERCINDO
3 DTS -  1 STE - 2 VGS

  Living c/ Sacada, andar alto, 
lazer completo, prédio novo

R$ 440 MIL

 CHAC. INGLESA  
3 DORMS - SUITE - 2 VAGAS
Sala 2 ambs, cozinha planeja-

da, 2 sacadas, lazer, vago ! 
R$ 420 MIL

 V.MARIANA
4 DTS - 4 STES -  1 VG

206m2 área útil, arms, lavabo
e dep. emp, 1 por andar,
excelente local, aproveite 

R$ 800 MIL
 V.CLEMENTINO  

 3 DTS - 01 STE - 3 VGS
94m2, dep emp, armários, 

lazer, excelente!
R$ 690 MIL

  V. CLEMENTINO
3 DORMS - SUITE - 2 VGS

 Sala 2 ambs,
sala de almoço, AE,

cozinha planej, sacada!
R$ 650 MIL

CONCEIÇÃO
03 DTS - 01 STE - 2 VGS
Ótimo Apto, com 97m2 AU, 

dependencia de empregada, 
lazer , aproveite !!!
R$  550 MIL 

V.GUMERCINDO 
03 DTS - 01 VAGA - 87m2

Rico em arms, 2 banheiros, 
sala 2 ambs, lazer, and alto, 

ensolarado, excelente!!! 
R$ 415 MIL 

V.MARIANA 
2 DTS - REFORM - 1 VG

Arms andar alto, lazer,
200m  metrô e shopp Sta Cruz

R$ 450 MIL

V.GUMERCINDO
3 DTS- 1 STE- 3 VGS 

Living com sacada,
rico em armários,

dep no sub-solo, lazer.
R$ 645 MIL

PÇA. DA ÁRVORE 
03 DTS - 01 STE - 2 VGS
98m2 , repleto de arms, 

tarjab, dep emp, livi c/ sac, 
lazer completo, confi ra!!

R$ 600 MIL

PÇA. DA ÁRVORE
02 DOMRS - 01 VAGA
Living com sacada, vista 
maravilhosa, and alto !!!

R$ 348 MIL 

V. CLEMENTINO 
3 DTS- 1 STES 2 VGS 

Depósito, 126 m2 úteis,
sacada, lazer total, andar alto, 

nunca habitado !!!
R$ 895 MIL

CHAC. INGLESA
03 DORMS- 2 VAGAS

Suite c/ closet e sacada, coz 
c/ arms planej, and alt

 R$ 465 MIL
 JABAQUARA - R$ 250 MIL

Apto c/ 3 dts,
78m2 , reformado,

vago , de, lav, lazer
com quadra

V. MERCES R$ 210 MIL
Apto,  c/ 02 dorms,

01 vaga, 62 m2, andar 
alto, reformado,

laz c/ pisc

CONCEIÇÃO - R$ 260 MIL
Apartamento  c/ 1 dorm , 
Andar alto , semi- mobi-
liado, 01 vaga, isento de 

IPTU, px metrô

SAÚDE - R$ 300  MIL 
Apto c/  3 dorms,

65 m2, prédio com 4 anos , 
01 vaga, arms planejados, 
fi namente decorado, laz

MIRANDÓPOLIS  R$ 895.000
SOBR - 4 DTS-02 STE - 4 VGS
Armários, liv 2 ambs, coz planej, 

entr lateral, quintal com churr, 
semi-novo , coração do bairro !!!

CHAC. INGLESA
R$ 780.000,00

Casa Térrea , c/ 03 stes, 4 vagas, 
entrada lateral, quintal com churrasq, 
dep emp, prox ao metrô , Aproveite!!!

JABAQUARA  R$ 365 MIL
 SOBR PRONTO P/ MORAR
02 dorms, suite c/ sacada, wc 
social completo, piso lamina-

do, liv 2 ambs, lavabo, cozinha 
planej, peq quintal, 2 vgs

V. MARIANA R$ 600 MIL
  SOBR - COML/ RES

02 dorms, suite, 2 vagas, dep 
emp, entrada lateral, semi-gemi-
nado, prox. metrô, Aproveite !!!

 MIRANDÓPOLIS R$ 320 MIL
 SOBR - SALA 2 AMBS

2 Dorms, cozinha e pequeno 
quintal, ótimo para comércio, 

não percam !!!

V.MARIANA  R$ 540  MIL
SOBR  - 02 DTS - 2 VGS 

Terreno 8 x 20, entrada lateral, 
totalmente reformada, excel. 

local , não deixe de conhecer.

SAÚDE  R$ 565 MIL
SOBR RESIDENCIAL

Sala 2 ambientes, entr. lateral, 
terreno 6 x 27, coml ou

residencial , excelente !!!

 CONCEICAO 550 MIL
 SOBR - 03 DTS- 4 VG
Sala, cozinha, 01 suite , ar-

mários , quintal com piscina , 
semi- geminado , aproveite !!!

V. MARIANA - R$ 285  MIL
Apto com 1 dormitorio, 

armários embutidos,
sacada, 01 vaga, 45m2, 

lazer , excelente !!!
SAÚDE

03 DTS -  01 STE - 2 VGS
Living com sacada, ens, 

lazer total, coz planej
R$ 458 MIL

METRÔ STA CRUZ
 03 DORMS - 01 STE - ESCR

repleto de armários, lazer 
completo, 02 vagas, prédio 

novo, ver e comprar !!!
R$ 749 MIL

 V. GUMERCINDO R$ 10.000
Galpão coml c/ 380 m2, sendo 

20 m2 de vao livre, 6 m pé 
direito, 5 wc´s, Ref:23029

 V.CLEMENTINO R$ 1.500
Apto c/ 01 suíte, arms, sala, 
coz c/ a. serv, 45 m2  a.ú, 01 

vg, lazer, Ref: 22532
V.CLEMENTINO R$ 1.700

Apto c/ 02 dorms, sem arms, 
sala cozinha, as, 2 wc´s, pido 

frio, 01 vaga, Ref: 9401
PÇA. DA ÁRVORE R$ 1.800

Ótimo Apto, Px Metrô, 02 dts c/ 
arms, sala com sacada, coz c/ 

arms, 1vg, Ref: 22645
V.CLEMENTINO R$ 2.000
Apto c/ 01 suite c/ sac, sala 

coz, com lazer, 1 vg, mobiliado, 
exc estado, Aproveite !!!

V. CLEMENTINO R$ 3.000
Apto c/ 03 dts, 01 suite, rico 
arms. sac gourmet, 93 m2, 2 

vgs, laz tot, Ref: 20180
 V.CLEMENTINO R$ 3.500
Apto c/ 04 dts, 2 stes, ampla 

sala c/ sacada,117 m2, laz tot,
2 vgs, Ref: 23069

ACLIMAÇÃO R$ 1.500
Sobreloja com 70 m2, 4 salas, 

01 wc, copa, peq recep,
prox metrô Ref: 21485

V.CLEMENTINO R$ 2.000
Conj Coml c/ 43 m2, 3 salaS 

arms, copa, piso elevado,
24 hrs, 01 vg, Ref: 23072

MIRANDÓPOLIS R$ 3.800
Sobr Coml, 10 sls, 3 vgs, 240 
m2, ótimo, px metrô pça. da 

árvore, Ref: 22640
V.CLEMENTINO R$ 4.500

Sobr Coml, px metro, 180 m2, 
7 salas, 02 edículas, 2 vagas, 
excel. ponto coml, Ref: 23015

V.MARIANA R$ 10.000
Exc Sobr Coml com 360 m2,
9 salas, 5 vgs , 01 edicula

com wc, px metrô, Ref: 

FELIZ NATAL !!!
A IVO IMÓVEIS DESEJA A

TODOS OS CLIENTES
BOAS FESTAS E

UM FELIZ ANO NOVO
CHEIO DE  REALIZAÇÕES

E BONS  NEGÓCIOS !!!
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REGULARIZO IMÓVEIS
Na prefeitura: Habite-se

e Registro de imóveis
na Receita Federal: CnD de imóveis

www.regularizoimoveis.com.br
Projetos - Plantas - Fone: 2947-6044

CUPINS DE SOLO E MADEIRA 
BROCAS - BARATAS

PULGAS E RATOS

5012-1226 / 5012-3996 / 3416-4759

OKINAWA CUPINS

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da lei. Lavro o presente para ser fixado no serviço de registro

civel e publicado na imprensa local.

EDITAIS DE PROCLAMAS 42º Subdistrito Jabaquara Av. 
Fagundes Filho, 276 - O escrivão Carlos Alvin Correa da 

Cunha, do Cartório Civil de Pessoas Naturais da Comarca da 
Capital - Jabaquara, FAZ SABER que pretendem casar-se  e 

apresentaram osdocumentos exigidos pelo Código Civil:

ADVOCACIA
Assessoria e Consultoria Jurídica,

Cível, Acordos, Adoção, Inventários, 
Consumidor, Família, Previdenciário, Imobiliário

Dra. Karina Gonçalves da Silva
Tel.: 2574-7227 - Cel.: 7227-4886

email: kagsster@gmail.com

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Assessoria Empresarial * Imobiliária
Ações Cobrança * Despejo * Divórcio

Inventário * Criminal e Trabalhista
Tels. 5584-7181 / 7889-6628 (9*52580)

R. das Orquídeas, 344 - sala 2 - Pça. Árvore

Dr. Fábio Ricardo de Souza

INFORMÁTICA
PARA TODAS 
AS IDADES

• AULAS INDIVIDUAIS
• HORÁRIO FLEXÍVEL

Tel.: 3554-2690
E.mail: vmfelix.12@ig.com 

c/Professora Vera

PASSO O PONTO 
Excelente localização, próximo ao metrô Praça da 
Árvore. Salão térreo c/100m2 aproximadamente 

Estuda-se troca por carro ou moto. 
 Av. Jabaquara, 307

Tratar Tel. 7863-6289 com Elias

ANUNCIE: SÃO PAULO
ZONA SUL 5072-2020

CESTAS DE CAFÉ
DA MANHÃ E 

CESTAS DE NATAL
www.decasaartesanato.com.br 

Tel. 9964-2115

REMC - Projetos e Obras Ltda.
Ligue-nos - 5062-5668

PRECISANDO CONSTRUIR OU 
REFORMAR SEM DOR DE CABEÇA? 

PROCURE-NOS
APROVEITE SUAS FÉRIAS P/REFORMAR SEU IMÓVEL. 

TRABALHAMOS DESDE O PROJETO ATÉ A  EXECUÇÃO. 
NÃO ARRISQUE SEU PATRIMÔNIO, CONFIE EM PROFISSIO-

NAIS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS E HABILITADOS. 

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, pro-
digiosamente tocado pela graça de JESUS. 
Agonizante, em sua última hora, que, nunca se 
ouviu dizer que algum daqueles que recorreram 
à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim 
dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa 
intersseção perante Deus, para que conceda 
viver e morrer como verdadeiro cistão, e, ainda 
meseja concedida a graça especial de (esclarecer 
a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em 
honra ao Santíssima Trindade. Prometer publicar 
a devoção.  F.D.S.

ANUNCIE: 
SÃO PAULO
ZONA SUL 
5072-2020

Conversação, leitura 
e escrita em japonês. 

Portuguese conversation 
for Foreigners.

Rua Loefgreen, 1291
11º andar, s/113 (ao lado 

do Shop. Sta. Cruz)
Tel. 2369-3256

NIHONGO AO 
SEU ALCANCE 

Compro: Brinquedos, 
Canetas, Relógios, 
Objetos, Bicicletas, 
Revistas, Móveis, 

Chaveiros, etc. 
Retiro no local.

Tr. Tels. 9103-0556 
ou 2219-2309

ANTIGUIDADES

O pretendente: antônio Fernando Gaspar Santos, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Santos, SP, no dia 17 de 
junho de 1968, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Nelson 
Rodrigues dos Santos e de Maria Inês Gaspar Santos. a pretendente: Gisele de 
Lourdes Friso, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 09 de agosto de 1973, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Walter Frise e de Melcia Penha Friso.

O pretendente: Francisco Marcus Vinícius Rodrigues Soares, de nacionalidade 
brasileira, profissão auxiliar de lavanderia, estado civil solteiro, nascido em assaré, 
CE, no dia 28 de agosto de 1990, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, 
SP, filho de Raimundo amancio Soares e de Marta Sônia Rodrigues Soares. 
a pretendente: Lilian dos Santos Rocha, de nacionalidade brasileira, profissão 
recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 21 de abril 
de 1992, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos 
da Rocha e de Edna dos Santos Célio da Rocha.

O pretendente: Jonathan Prado Venezia, de nacionalidade brasileira, profissão 
contador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 12 de setembro de 
1986, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Ernesto Osvaldo 
Venezia e de Maria Conceição Prado Garcia Venezia. a pretendente: Marcela 
Mannocci, de nacionalidade brasileira, profissão jornalista, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 11 de fevereiro de 1988, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Marcelo Mannocci e de Ivone Mannocci.

O pretendente: Marcelo de Souza apolinário, de nacionalidade brasileira, profissão 
aeronauta, estado civil divorciado, nascido em Duque de Caxias, RJ, no dia 16 de 
novembro de 1969, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de 
Josias avila apolinário e de Maria aparecida de Souza apolinário. a pretendente: 
Sirley Rogéria Kormann Ponciano, de nacionalidade brasileira, profissão aeronauta, 
estado civil solteira, nascida em Itajaí, SC, no dia 14 de setembro de 1982, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Rogério da Silva Ponciano e de 
Catarina Siarli Kormann.

O pretendente: Niderval Moretti, de nacionalidade brasileira, profissão microempre-
sário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 23 de fevereiro de 
1960, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Dorival Moretti e 
de Volnide Moretti. a pretendente: Sônia Maria Rodrigues da Silva, de nacionalidade 
brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em Taguatinga, DF, no 
dia 21 de setembro de 1974, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, 
filha de José Rodrigues da Silva e de Thereza Paixão da Silva.

O pretendente: Pedro Luis andrade Scherholz, de nacionalidade brasileira, profis-
são biomédico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 06 de junho 
de 1983, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Pedro augusto 
Scherholz e de Maria Salete andrade Scherholz. a pretendente: Zuleica Costa 
Zaboni, de nacionalidade brasileira, profissão fono audióloga, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 06 de junho de 1982, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Carlos Zaboni e de alba Costa Zaboni.

O pretendente: Ricardo Lanel, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro 
eletrônico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 27 de dezembro 
de 1974, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Meir Lanel 
e de Janete Pereira. a pretendente: Simone Tonetto, de nacionalidade brasileira, 
profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 15 de 
maio de 1973, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Wanderley 
almeida Tonetto e de Sônia Maria Bauer Tonetto.

O pretendente: Sidney Maciel dos Santos, de nacionalidade brasileira, profissão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 13 de março de 
1978, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de ademar Maciel 
dos Santos e de Edelzira Rosa de Oliveira. a pretendente: Juceli Macedo Felipe, 
de nacionalidade brasileira, profissão comerciária, estado civil solteira, nascida em 
Campina Grande, PB, no dia 20 de junho de 1985, residente e domiciliada Jabaqua-
ra, São Paulo, SP, filha de Geraldo José Felipe e de Severina Macedo Felipe.

LOCAÇÃO

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apto., 02 ds, sala grande, 
quarto e banheiro de empr-
egada, área de serv., gara-
gem. Lazer. Junto ao metrô.

R$ 1.500,00.
SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA/
COMERCIAL

Térrea, 08 salas, recepção, 
05 banheiros e 06 vagas. 

Ao lado da estação do 
metro. R$ 15.000,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 03 ds, 

sala grande, edicula
completa, quintal,

garagem. Impecável.
R$ 3.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds, sala 

03 ambientes, edicula 
completa, 03 vagas. Otima 

localização 
(Rua fechada com 

segurança). R$ 950 mil.
SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PTA
Sobrado, 04 ds, 02 salas, 

copa-cozinha, edicula 
completa, quintal, 03 vagas. 

Otima Localização. 
R$ 850 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds, 02 salas, 
edicula completa, chur-
rasqueira, quintal, 02 

vagas. Impecável.
R$ 600 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds

(suite), 02 salas, jardim, 
quintal, garagem. 
Otima localização.

R$ 780 mil.

VENDA

Terreno 10x40m, 600m2 

de construção, 11 inquili-
nos, rende R$ 7.000,00. 
Ac. troca imóvel. Valor 
R$ 800 Mil. Ver Rua 
Francisco Dias, 313.

Tel. 3884-7306

PRÉDIO JARDIM 
DA SAÚDE

2 dormitórios, sala, 
coz., wc social, 1 vaga, 

condomínio baixo 
Valor R$ 230 Mil.
Ver Av. Lino de 

Almeida Pires, 319

Tel. 9757-2821

APTO. 
CONCEIÇÃO

3 dorms., (1 suíte), banh. 
social, demais deps. Co-
bertura toda fechada c/

vidros e coberta, 2 vagas, 
lazer total.

Tels. 5533-8792
ou 7814-6620

creci 69754

COBERTURA DUPLEX
MARAJOARA

MIRANDÓPOLIS
Px.R. das Orquídeas 

Casa Térrea, 2 dorms., 
arms., banh. c/box, coz. 

planej., qtal. c/churr., lavand. 
c/desp., edícula c/1 dt., coz. 
b. box, gar., pronto p/morar.

R$ 505.000,00
AC. Financiamento

BMI IMóVEIS - CRECI 15.617-J

5589-3919

MIRANDÓPOLIS
 Px. Pça. Santa Rita

Apto. 2 dormitórios. 
(closet), living, b.box, 

coz. c/AE,  AS, 2 WC.s, 
sem gar., face norte, 

condom. baixo.
 R$ 275.000,00

BMI IMóVEIS - CRECI 15.617-J

5589-3919

VILA CLEMENTINO
Próximo Hosp. S.Paulo
Apto. 1 dorm. c/arms., banh. 
box, liv. c/floreira, carp mad., 
coz. amer. planej., aq. cen-

tral, gar. livre, pisc., sl. festa. 
Pronto p/morar. Ac. permuta 

Apto. 2  dts. na região.  
BMI IMóVEIS - CRECI 15.617-J

5589-3919

MIRANDÓPOLIS
R. das Hortênsias, 520
Sobrado, terr. 4,5x25, 160m2 

AC, 2 dorms., banh. c/ box, 
sala 2 ambs, coz. gde., qtal., 

edícula, wc, gar. c/portão 
autom. Aceita financ.

R$ 435.000,00 
BMI IMóVEIS - CRECI 15.617-J

5589-3919

2 dorms., 2 salas, coz., 
2 wc´s, gar., qto. + wc 
empreg. Av. Dr. Altino 

Arantes, 1049. Ac. depó-
sito. Valor R$ 1.800,00. 

Cond. +/- R$ 800,00

Tel. 3884-7306

APTO. 
VILA CLEMENTINO

MIRANDÓPOLIS
Rua das Rosas

Sobrado Comercial, 
6 salas, 3 wc´s, copa, 

quintal, edícula, 
2 vagas, show room, 
Fiador/Seg. Fiança

BMI IMóVEIS - CRECI 15.617-J

5589-3919

VILA CLEMENTINO 
Próximo Vila Mariana

Apto. 2 dorms., arms., 
b.box, liv. 2 ambs. c/sac., 
carp. mad., coz. planej., 
AS, QE/WC, aq. central, 

gar., lazer compl.
R$ 2.200,00

BMI IMóVEIS - CRECI 15.617-J

5589-3919

APTO.
SÃO JUDAS

200 mts. metrô, 3 dorms., 
suite, arms., sala em L, 
sacada, 2 vagas, ótimo 

acabto., 83m2 úteis.
Ocasião R$ 420.000,00
PLANALTO IMÓVEIS

2276-7676/2276-4020
9169-6819 creci 9054

APTO.
PARAÍSO

Junto a Rua Abílio 
Soares, 120m2 úteis, 

2 vagas, 
andar alto, ótimo estado.
Ocasião R$ 850.000,00

PLANALTO IMÓVEIS
2276-7676/2276-4020
9169-6819 creci 9054

CASA 
PLANALTO PTA.
3 dorms., suite, ótima 

sala, edícula, 2 andares, 
(10x30), vaga, bom esta-

do, próx. Av. Piassanguaba 
e Alameda Guainumbis.
PLANALTO IMÓVEIS

2276-7676/2276-4020
9169-6819 creci 9054

TUBLINE INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA., torna público que 
requereu na CETESB a renovação 
de Licença de Operação para 
carrinhos para bebes, fabricação 
de, sito à Av. Santa Marina, 1.322 
- Água Branca - São Paulo/SP.

AMAVITA IND. E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA., torna público 
que requereu na CETESB a re-
novação de Licença de Operação 
para pós para refrescos fabricação 
de, sito à Rua São Vicente, 1.244 - 
Parque Rincão - Cotia - SP.

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. R.R.O.P.
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VENDA - APARTAMENTOS VENDA - CASAS IMÓVEIS COMERCIAIS

LOCAÇÕES

CONSULTE-NOS: 2578-8244
Plantão aos sábados, até 16h

SE PREFERIR, LIGUE 24h: 9971-3485
R. Paracatu, 449 - Saúde (estac. gratuito: R. Paracatu, 531) - email: contato@takaki.com.br

MIRANDÓPOLIS
COLADO AO METRÔ

R$ 760 MIL!
Exc. Local, 3 

dts (ste+closet), 
banh. Social, sl 2 

ambs+sac+lavabo+escr, 
coz planej, WC empr.,

2 vgs. Lindo!
(Cod RS).

SAÚDE
COLADO AO METRÔ

R$ 670 MIL!
3 anos de constr., 3 dts 
(ste), living 2 ambs+sac, 

coz planej, dep, empr 
+WC, 2 vgs. Lazer Total. 

96 m². Cond. Baixo.
Consulte-nos. (COD JH). 

IPIRANGA
PX. FURA FILA / EXC OPÇÃO

2 dts (sendo 1 ste) + 
3º rev, 2 banhs, sl 2 

ambs + sac, coz planej, 
gar. determ., 90m² úteis!
Lazer. Só R$ 350 Mil. 

(Cod RO)

SAÚDE
COLADO AO METRÔ

81M² ÚTEIS!

2 dts, 2 banhs, sala 2 ambs 
+ sac, coz c/ AE, dep. emp, 
gar, excel. local. gar. Exc. 
Local.R$ 365 Mil. (COD CE).

SAÚDE
MELHOR RUA DO 

BAIRRO / 03 VGS!

Px Metro, Lindo apto, todo 
decorado, living ampliado, 

3 dts (ste), coz planej.
R$ 750 Mil. (Cod AT/JH).

SAÚDE
COND. FECHADO

FINO ACABAMENTO
03 Pavimentos, 3 dts 

(ste), living 3 ambs+lav, 
coz planejada, quintal, 
sala c/ lareira, churr + 
forno de pizza. 3 vgs. 

Consulte-nos.
(Cod AT)

JD. DA SAÚDE
400 M² AC, COM

12 MTS DE FRENTE!

Sobr isolado, 3 dts, sendo 
1 ste c/ closet + hidro, liv. 
3 ambs, churr + forno de 
pizza + piscina. 8 vagas. 
Consulte-nos. (Cod AT/RS)

ACLIMAÇÃO
SOBRADÃO/NO MIOLO

Fino acabto, 4 dts. (2 stes), 
banh. Social, liv. amplo, lav, 
copa/coz, isolada, enorme qtal, 
4 vgs, Terr 12x34/ 350m². 

Consulte-nos. (Cod AT/RS).

MIRANDÓPOLIS
SOBR COND FECHADO 

R$ 650 MIL!
3 dts, (ste), banh.

Social, sl 2 ambs + 
lavabo, 2 vgs.
R. Tranquila, 

qtal com churr + dep. 
(Cod RS).

  VILA MARIANA
     PRÉDIO COML - DE ESQUINA.
     2 Quadras do Metro Ana Rosa, 

    1295m2 em 5 pavimentos.Garagem
   para 20 autos. Consulte-nos.

SAÚDE
COLADO AO METRÔ / 49 M² ÚTEIS.

Conj. Comercial, prédio moderno, 02 banhs,
piso em porcelanato e  dividido em 03 salas. 

01 vaga. Só R$ 370 Mil. (Cod JH).

         VILA CLEMENTINO
                 PRÉDIO COM / 02 PAVIMENTOS.
                
                  
                  Vale a pena visitar. R$ 13 Mil. (Cod FE)

SÃO JUDAS
CONJ. COM / COM 01 VAGA.

30 m², 02 salas, 01 banh. copa,
estac. rotativo. Colado ao Metro.

Só R$ 1.200,00 / Cond. R$ 380,00. (Cod FE).  
SAÚDE

PX METRO / RUA PARACATU!
APTO. c/ 2 dts, banh. Social, sl 2 ambs + sac, 

Só R$ 1.300,00. (Cod. FE/IDA).

   SAÚDE
PX METRO / 02 VAGAS!

2 dts AE, banh. Social, sala 2 ambs + sacada,
coz AE, WC empr, 60 m². Lazer Completo.

R$ 1.400,00. (Cod. FE).

SAÚDE
COLADO AO METRÔ / RUA MAURO!

2 dts, sala 2 ambs + sacada, coz planej, 2 vagas!
Lazer e mobiliado. Apenas R$ 1.600,00. (Cod FE/Tak)

SAÚDE
SOBR P/ COMÉRCI0 / PRÓXIMO AO METRÔ

3 dts (ste), banhs, sala, copa, coz,
dep. emp + WC, gar p/ 6 autos. 300 m².
Apenas R$ 3.500,00 + IPTU. (Cod Ida).

V. MARIANA
ATRÁS DO COLÉGIO ARQUI

114 m² úteis, 2 dts 
(ste), banh; social, living 

ampliado + sac + lav, coz 
planej, dep empr+WC. 

Lazer de clube. (Cod. RO).

MIRANDÓPOLIS
R$ 350 MIL!
EXC. OPÇÃO!

2 dts (ste) + 3º rev,
tudo com AE, banh.
Soc, sala 2 ambs,

coz planej, gar.
Vale a pena visitar.

(Cod. RS).

CAMPO BELO
R$ 660 MIL/2 VAGAS.

SAÚDE
PX METRÔ

RUA NOBRE
2 dts + 3º revercível, 

sala 2 ambs+sac,
coz planej, 2 banhs, 

lazer, gar.
Apenas R$ 380 Mil.

(Cod CE).

Sobr. Semi isolado, 03 dts 
(ste), banh. soc., liv. 3 ambs, 
lavabo, dep. Empr+WC, coz, 
qtal, entr. Lat. 4 autos. 8,50 
m² fte. 200 m² AC. Consulte-

nos. (Cod. JH/AT).

IPIRANGA
TERR. PLANO COM 

CASA VELHA.
(10 x 32), rua larga 
com casas novas, 

prox. ao Metro. 
Consulte-nos.

(Cod. AT).

SAÚDE
PX METRÔ

COND R$ 380,00.
2 dts (ste), sala 2 

ambs+sac+lav, banh 
social, coz planej, lazer, 

R$ 365 Mil.
(Cod CE).    

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA

TODO REFORMADO.

3 dts c/ AE (1 ste), banh. 
Social, sala TV, coz AE, living 
2 ambs, 2 vgs. Entr. Lateral. 
Só R$ 600 Mil. (Cod RS).

SAÚDE
PX METRÔ
02 VAGAS!

2 dts, sala 2 ambs,
coz AE, banh. Social, 

lazer. Exc. Local.
R$ 380 Mil.
(COD JH/CE).

PLANALTO PTA
PX IGREJA SÃO JUDAS!

3 dts (ste), banh. 
Social, sala 2 

ambs+sac+lavabo, coz 
AE, dep. Empr+WC, 2 

vgs+dep, 110 m², lazer.
Só R$ 550 Mil.

(Cod JH).

SÃO JUDAS
PX METRÔ

109 M² ÚTEIS!
3 dts (ste) c/ AE, 

banh. Social, sala 2 
ambs+lavabo, coz com 
AE, dep. Empr+WC, 02 
vgs, prédio com lazer. 

Só R$ 440 Mil.
(Cod RS).

SAÚDE
PX METRÕ

RUA NOBRE!
3 dts (ste) com AE,

banh. Social, sl 2 ambs, 
coz planej,

dep empr+WC, 2 vgs.
R$ 470 Mil.

Consulte-nos.
(Cod JH). 

A. IPIRANGA
CASA TÉRREA
R$ 750 MIL!

Terr (8x30), 4 dts 
(2 stes) com AE, 

banh social, sala de 
estar, copa/coz c/ AE, 

pronta para morar. 
(Cod RS/AT).   

SAÚDE
PX METRÔ

APENAS R$ 330 MIL.
02 dts, sala 02 ambs, 

02 banhs, coz, 
gar livre, lazer.

Exc. Local. Consulte-nos. 
Cond. R$ 390,00.

(Cod AT/JH).

IPIRANGA
188 M² ÚTEIS

SÓ R$ 660 MIL!

3 dts (1 ste master c/ hidro 
+ closet),  banh. Social, 
sl 3 amb + sl estar com 

c/ AE, dep. Empr+WC, gar. 
Sl Festas + churr. (Cod RS).

SAÚDE
 PX METRÔ
02 VAGAS!

03 dts, (ste + closet + 
sacada), banh. Social, 

living 02 ambs+sacada, 
coz AE, lazer.
122m² úteis.

Apenas R$ 650 Mil. 
(Cod AT/JH).

Sucesso e felicidade estão sempre lado a lado quando se trabalha com 
dedicação, seriedade, profissionalismo e amor. É nisso que acredita 

toda a equipe da Takaki Imóveis, que esteve ao longo de 2011 
investindo no desenvolvimento de negócios.imobiliários na região.

Em 2012, contem conosco novamente!
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• LAZER

Resgatar hábito do piquenique é ótima ideia de lazer nas férias

As férias chegaram, o sol 
está brilhando no céu. Mas, 
nem sempre o tempo bom e 
livre são sinônimos de alegria 
em família. Muita gente fi ca se 
perguntando como curtir esta 
fase em que as crianças estão 
fora da escola, como provi-
denciar lazer sem estímulos ao 
consumo e, mais, como fazer 
refeições saudáveis em meio 
a tantas tarefas? Uma dica 
sensacional vem do Instituto 
Akatu, que promove o con-
sumo consciente, e combina 
com este períodos de festas 
e consumo, mas também de 
confraternização e refl exão: é 
o resgate ao piquenique. Que 
tal promover um amigo secre-
to em forma de piquenique 
no Jardim Botânico? Ou fazer 
um encontro com velhos ami-
gos e colegas de trabalho ao 
ar livre, em pleno parque do 
Ibirapuera? Ou simplesmente 
levar as crianças ao Parque das 
Biciclestas e estender a toalha 
coberta de alimentos saudáveis 
e frescos? Além de divertida, 
original e saborosa, a atividade 
resgata laços de amizade, valo-
riza a simplicidade. 

No site do instituto (www.
akatu.org.br) há uma ampla 
dica de como preparar seu 
piquenique para que ele seja 
realmente sustentável, ou seja, 
não gere muito lixo nem mes-
mo estimule o consumo des-
necessário ou desprovido de 
características saudáveis.

Por outro lado, a atividade 
deve ser planejada para garan-
tir praticidade. De acordo com 
a gerente do programa de edu-
cação do Akatu, enganam-se 
aqueles que pensam que, por 
ser uma refeição realizada fora 
de casa, o mais prático é optar 
por salgadinhos, biscoitos re-
cheados, sucos e refrigerantes 
enlatados. 

O primeiro passo é elaborar 
o cardápio, privilegiando o que 
já existe em casa e evitando 
desperdícios. Outra dica impor-
tante é buscar alimentos que 
resistem à falta de refrigeração 
como frutas frescas, cereais e 
hortaliças. “Muitas vezes, por 
causa da conversa animada 
ou das brincadeiras com as 
crianças é difícil definir hora 
certa para a refeição, por isso, 
é fundamental que os alimen-

Montar uma cesta com frutas, cereais, sucos e outras delí-
cias vai ajudar a tornar a brincadeira divertida e saudável

Seja para confraternizar com amigos ou para curtir a família, lanchar junto à natureza é atividade que valoriza as coisas simples e saborosas da vida 
tos sejam àqueles capazes de 
se conservar naturalmente”, 
explica a nutricionista. Pelo 
mesmo motivo, deve-se evitar 
produtos à base de leite, ar-
roz, massas, legumes cozidos, 
ovos, frutos do mar e prepa-
rações com carnes cruas ou 
mal cozidas. “Eles se estragam 
facilmente e se isso não for 
detectado antecipadamente, 
pode causar intoxicações gra-
ves”, explica Luciana Ramos 
Costa, doutora em nutrição 
pela Universidade Federal de 
Ouro Preto (Ufop).

Ela dá a dica de congelar 
suco de frutas naturais em pe-
quenos blocos de gelo e coloca-
los em garrafas térmicas. Evite 
o uso de descartáveis - prefi ra 
copos resistentes, mas durá-
veis, para não gerar lixo.

O piquenique estimula uma 
valorização da relação com a 
natureza e certamente terá ain-
da mais emoção saborear uma 
fruta inteira, como uma maçã, 
pera, goiaba, morango, pêsse-
go, jabuticaba e cachos de uva. 
Além do tamanho médio delas 
corresponderem a “porções 
individuais”, essas frutas não 
precisam ser descascadas e não 
geram grandes volumes de lixo. 

O pepino e a cenoura, já 
fatiados, são uma delícia. Leve 
algum tempero para dar ain-
da mais sabor, mas coloque 
apenas na hora de consumir. 
Outras ótimas pedidas são 
castanhas de caju ou do pará, 
biscoitos e pães integrais e 
barras de cereal. 

E que tal um delicioso e 
fresquinho bolo? A dica é levar 
já fatiado e dar preferência 
àqueles sem recheio, que pode 
se deteriorar.

Agora, a dica dos endere-
ços para o piquenique: 

1. Jardim Botânico: Vale 
dedicar um dia inteiro ao par-
que, com bosques, mirantes e 
jardins. Entre uma caminhada 
e outra, há diversos pontos 
aconchegantes para quem 
quiser estender a toalha e 
fazer um lanche. Fica na Av. 
Miguel Estéfano, 3.031, Água 
Funda, tel. 5067-6000. Ter. a 
dom.: 9h às 17h. Ingr.: R$ 3 
(grátis para menores de 10, 
maiores de 60 anos e defi-
cientes). Estac. R$ 2 (moto), 
R$ 5 (carro) e R$ 10 (ônibus).

2. Parque das bicicletas
Ideal para um fi m de sema-

na em família, o parque é co-
nhecido pelas planas ciclovias. 
Depois das pedaladas, a gra-
ma é uma ótima pedida para 
repor as energias. Lembre-se, 
apenas, que o parque está 
com sua área reduzida pela 
metade por conta das obras 

do metrô. Onde: Al. Iraé, 35, 
Indianópolis, tel. 3396-6400. 
Seg a dom.: 6h às 22h. Livre. 
GRÁTIS

3. Parque Ibirapuera - Ide-
alizado por Oscar Niemeyer, o 
parque tem uma infraestrutu-
ra admirável, abrigando atra-
ções como museus e o plane-
tário, além de playgrounds e 
pistas de “cooper”. A praça 
da Paz é um bom lugar para 
reunir ao amigos. Fica na Av. 
Pedro Álvares Cabral, s/nº, 
Parque Ibirapuera, tel. 5574-
5177. Seg. a dom.: 5h às 24h. 
Livre. Estac. (sistema zona 
azul- portões 3 e 7). GRÁTIS.

4. Parque da Independên-
cia

O espaço é ponto de en-
contro para jovens equipados 
com “kits” para piquenique. 
Vale fi car de olho na agenda 
do parque, palco para shows 
gratuitos e concertos. E ainda 
tem o Museu Paulista, com a 

história do Brasil, para com-
pletar o programa. Fica na 
Av. Nazaré, s/nº, Ipiranga, tel. 
2273-7250. Seg a dom,: 5h às 
20h. GRÁTIS.

5. Parque da Aclimação
Tem lago amplo, equipa-

mentos de ginástica e pista 
para caminhada. Fica na Rua 
Muniz de Souza, 1119 - Aclima-
ção. Fone: 3208-4042. Funcio-
na das 6h às 20, grátis

6. Parque Lina e Paulo Raia
O fato de ser pouco conhe-

cido é uma vantagem, já que 
tem pouco movimento e é 
ideal para uma tarde de lazer 
e contemplação da natureza. 
Abriga dentro dele a sede da 
Escola Municipal de Iniciação 
Artística (EMIA), que even-
tualmente desenvolve apre-
sentações ali. Fica ao lado da 
estação Conceição do Metrô, 
à Rua Volkswagen s/n . Fone: 
5017-6522. Funciona das 7h às 
18h, grátis.

O Jardim Botânico é um dos endereços mais legais para montar a toalha e fi ca pertinho

Onde fazer seu piquenique?
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