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Harrison Ford é destaque no 
elenco de Ender´s Game, novo filme 
que mistura aventura e ficção

Empresa especializada em 
cookies e quitutes americanos 
abre loja em Congonhas
Página 6

Lasar Segall fecha para reforma

O prefeito Fernando 

Haddad recebeu, esta se-

mana, as chaves do Hos-

pital Santa Marina das 

mãos dos representantes 

da operadora de saúde 

Amil, que havia arremata-

do o imóvel em um leilão 

trabalhista em agosto pas-

sado, no mesmo dia em 

que a Prefeitura tentava 

declarar a área como de 

utilidade pública. Depois 

de um acordo, a Prefeitu-

ra adquiriu a unidade de 

saúde, que tem mais de 

250 leitos, por quase R$ 

60 milhões. A expectativa 

é de que o hospital volte a 

funcionar ainda no primei-

ro semestre de 2014, com 

atendimento totalmente 

gratuito, 100% pelo Siste-

ma Único de Saúde, como 

o jornal SP Zona Sul já ha-

via adiantado.  A Prefeitura 

está estudando como vai 

ser a administração da 

unidade, mas especula-

-se que será firmada uma 

parceria com o hospital 

Albert Einstein.   Página 3

Hospital Santa Marina é adquirido pela Prefeitura

Como envolver as crianças em 
proteção ambiental no Natal

O Museu Lasar Segall, 

na Vila Mariana, encerra 

as atividades de 2013 nes-

ta sexta, 20 de dezembro. 

Depois, só terá as portas 

reabertas ao público em 

outubro do próximo ano, 

conforme previsão da pró-

pria instituição. Com cap-

tação de verbas do Fundo 

Nacional de Cultura e da 

Petrobrás e um projeto 

pronto de reforma do pré-

dio, a instituição preten-

de aproveitar o próximo 

exercício para obras de 

climatização, no telhado 

e na parte elétrica. Mas, 

durante este período, as 

atividades continuarão 

acontecendo, inclusive ex-

posições do vasto acervo 

do artista lituano que vi-

veu e produziu sua arte na 

Vila Mariana, no mesmo 

imóvel que hoje abriga o 

museu. Entidades parcei-

ras vão abrigar os even-

tos, cuja programação 

será divulgada ao longo 

do ano. O Museu Lasar Se-

gall foi fundado em 1967, 

dez anos após a morte 

do artista.   Página 4
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oComo evitar que as 

crianças de hoje consu-

mam sem consciência dos 

impactos ambientais de 

cada artigo que compra-

mos, dos processos pro-

dutivos que resultam em 

cada artigo e do descarte 

destes itens - inclusive 

suas embalagens? O Na-

tal pode ser uma ótima 

oportunidade para este 

aprendizado. Na página 

“Meio Ambiente” desta 

semana, a sugestão é para 

criar um mutirão com a 

garotada ao final das fes-

tas de fim de ano, para 

coleta de recicláveis e do-

ação de usados.   Página 7
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Bazar benefi cente 
do IHDI no Ipiranga

O Bazar Beneficente do 
IHDI fi ca aberto de 2ª à 6ª fei-
ra das 13h às 17h e de 3ª e 5ª 
feira também das 10h às 12h. 
A entidade aceita doações 
de roupas adultos, crian-
ças, calçados, brinquedos, 
eletrodomésticos,utilidades 
domésticas em geral, cama, 
mesa, banho, etc. Tudo em 
bom estado de uso. A renda 
será revertida para o Alber-
gue (Estação Bem-Estar), Cre-
che e CCA (Centro da Criança 
e Adolescente).O IHDI fica 
na Rua Lord Cockrane, 505 
- Ipiranga Informações pelo 
site: www.ihdi.org.br ou pelo 
telefone 2062-1352.

IHDI recicla
óleo de cozinha

O IHDI - Instituto de Hu-
manização e Desenvolvimen-
to Integral, está reciclando 
óleo de cozinha e aceita do-
ações do produto em prol da 
Estação Bem-Estar (Alber-
gue), Creche e CCA.  Entregas 
na Rua Lord Cockrane, 505 
- Ipiranga Informações pelo 
site: www.ihdi.org.br ou pelo 
telefone 2062-1352.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana 

A Subprefeitura Vila Ma-
riana, irá realizar no sábado, 
dia 21 de Dezembro, das 7h às 
16h,  Cata Bagulho na região 
da Vila Mariana. As equipes  
percorrerão o perímetro 
formado pela Av. Brigadeiro 
Luis Antonio / Av. Paulista 
/ Av. Pedro Álvares Cabral / 
Av. Vinte Três de Maio / Rua 
Bernardino De Campos.

Problemas 
com a bebida? 
Procure o AA

O Grupo São Judas do  
AA promove reuniões de 
segunda às  sextas-feiras, 
às 20h, sábados, domingos 
e feriados, às 18h. A sede da 
entidadefi ca na Av. Jabaqua-
ra, 2876- conj. 2 - ao lado da 
Estação São Judas do Metrô. 
Visite o  site do AA: http://
www.aagruposaojudas.com.
br. Informações 3315 -9333. 

Papai Noel no 
Plaza Sul

O Shopping Plaza Sul está 
com uma exclusiva deco-
ração de Natal com o tema 
“Noel Jazz Band”. O des-
taque fica com a delicada 
e charmosa Casa do Papai 
Noel, onde o bom velhinho 
recebe as crianças com as 
suas cartinhas até o dia 24 
de dezembro. O público pode 
ainda se divertir e mergulhar 
num universo mágico e es-
pecial através da banda de 
Papais Noéis animatrônicos – 
o musical vai animar adultos e 
crianças com apresentações 
diárias que acontecem de 30 
em 30 minutos. O Shopping 
Plaza Sul fi ca na Praça Leonor 
Kauppa nº 100 – Saúde . Tel 
4003-7220

Hospital em Moema 
recebe visita do 
Papai Noel

No dia 20 de dezembro, 
sexta-feira, as crianças e os 
demais pacientes interna-
dos do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, rece-
berão uma visita especial. A 
partir das 13h30, Papai Noel 
circulará pelo Hospital ao 
som de canções natalinas 
apresentadas pelo coral da 
instituição.  O Hospital fi ca na 
Rua Borges Lagoa, 1.450 - Vila 
Clementino. Informação pelo 
telefone 5080-4000 ou pelo 
site www.hpev.com.br  

Performance de 
Dança no SESC 
Ipiranga

De 21 a 28 de dezembro o 
SESC Ipiranga apresenta a per-
formance de dança “Fluoxeti-
na”. As apresentações acon-
tecem aos sábados, às 19h15. 
O espetáculo propõe uma re-
fl exão sensório-cênica sobre a 
prescrição e uso indiscrimina-
dos de antidepressivos. Com 
duração de aproximadamente 
30 minutos, a performance 
propõe uma interação com o 
público que também se torna 
um criador ao executar ações 
de acolhimento à performer 
que não esboça nenhuma rea-
ção emocional. A classifi cação 
é livre e a entrada gratuita. 
O SESC Ipiranga fi ca na Rua 
Bom Pastor, 822 - Ipiranga. 
Informações: 3340-2000.

Baile da Melhor 
Idade

Nesta sexta-feira, dia 20 
de dezembro, a partir das 14h, 
o Centro Cultural Jabaquara 
promove seu tradicional Baile 
da Terceira Idade. O baile, com 
música popular e orquestra é 
diversão garantida! O Centro 
Cultural Jabaquara fi ca na Rua 
Arsenio Tavolieri, 45 - Jabaqua-
ra - Informações pelo telefone 
5011-2421 e 5011-1430

Tarde Sertaneja 
no Centro Cultural 
Jabaquara

Sábado, 21 de dezembro, 
às 16h, acontece a Tarde Ser-
taneja do Centro Cultural Jaba-
quara. A apresentação propõe 
o resgate das raízes caboclas 
por meio de apresentações de 
violeiros nas quais o público 
canta, faz poesias e propõe 
músicas. O Centro Cultural 
Jabaquara fi ca na Rua Arse-
nio Tavolieri, 45 - Jabaquara 
- Informações pelo telefone 
5011-2421 e 5011-1430.

“A canção do Sul” 
em Cineclube 

A Biblioteca Pública Ro-
berto Santos exibe no dia 21 
de dezembro, sábado, às 19h, 
o fi lme “ A Canção do Sul”. O 
filme mistura desenho com 
atores para contar a história 
de um menino que, após a 
separação dos pais, vai morar 
com os avós e se encanta com 
as histórias e fábulas do folclo-
re do sul dos EUA, contadas 
por um velho empregado da 
fazenda. A classifi cação é de 14 
anos. Todas as projeções tem 
suporte em DVD. A Biblioteca 
fi ca na R. Cisplatina, 505 - Ipi-
ranga. Telefones: 2273-2390 e 
2063-0901. 

Casa do Grito
A mostra “Da Independên-

cia ao Grito, história de uma 
casa de Pau a Pique”revela 
aspectos da casa histórica do 
Parque da Independência por 
meio de imagens, desenhos 
e fragmentos do cotidiano.  
Confi ra na Casa do Grito, que 
fi ca no Parque da Independên-
cia, s/nº, Ipiranga. Tel. 2068-
0032. De terça a domingo, das 
9h às 17h. Grátis.

• PROGRAMAÇÃO

• ACONTECE • HORÓSCOPO

• CINEMA

Às vésperas do Natal, cinemas 
têm três estreias interessantes

Ben Stiller e Sean Pen 
estão em A Vida Secreta de 
Walter Mitty. O personagem 
principal é o gerente de uma 
loja de produtos fotográ-
fi cos - um homem tímido, 
levando uma vida simples, 
perdido em seus sonhos. 
Quando um negativo desa-
parece, Walter é obrigado a 
embarcar em uma verdadei-
ra aventura, deste fi lme dire-
cionado a quem tem mais de  
dez anos.

Outra boa pedida é a 
aventura de fi cção Ender´s 
Game: o Jogo do Extermina-
dor, com Harrison Ford no 
papel principal. O fi lme acon-
tece em um futuro próximo, 
quando extraterrestres hos-
tis atacaram a Terra. 

Com muita difi culdade, o 
combate foi vencido, graças 
ao heroísmo do comandan-
te Mazer Rackham. Desde 
então, o respeitado coronel 
Graff  e as forças militares 
terrestres treinam as crian-
ças mais talentosas do pla-
neta desde pequenas, no in-
tuito de prepará-las para um 
próximo ataque. 

Ender Wiggin, um garoto 
tímido e brilhante, é selecio-
nado para fazer parte da eli-
te. Na Escola da Guerra, ele 
aprende rapidamente a con-
trolar as técnicas de comba-
te, por causa de seu formi-
dável senso de estratégia. 
Não demora para Graff  con-
siderá-lo a maior esperança 
das forças humanas. Falta 

apenas um treinamento com 
o grande Mazer Rackham, e 
depois garoto estará pronto 
para a batalha épica que de-
cidirá o futuro da Terra e da 
humanidade. Também para 
maiores de 10 anos.

Para a garotada, a pedida 
é conferir a animação “Mi-
nhocas”, que conta a histó-
ria de Júnior, uma minhoca 
de 11 anos de idade. 

Ele tem difi culdades em 
se adaptar no condomínio 
de minhocas onde vive. Um 
dia, é acidentalmente esca-
vado e levado para fora da 
terra. Começa uma série de 
aventuras, nas quais o ga-
roto deve enfrentar o vilão 
BigWig até conseguir voltar 
para casa.

VOCÊ PRECISA SABER INGLÊS
Professores Nativos ou com Fluência Nativa

Aula Preços

Grupo
(entre 4 e
6 alunos)
Grupo com
3 alunos
Grupo com
2 alunos

R$ 25,00 por aluno, por hora

Individual R$ 65,00 por hora

R$ 30,00 por aluno, por hora

R$ 40,00 por aluno, por hora

Para maiores informações, contate George ou Rhonda.
Tels.: 9 9232-3993 / 9 6920-3883

E-mails: gh_ramos@yahoo.com / rhramos1@yahoo.com

Áries - 21/03 a 20/04 
É hora de tomar decisões 

contundentes ainda que sua 
alma não se sinta completa-
mente segura a respeito de 
nada. Decidir não significa 
saber se o resultado das de-
cisões será o mais correto de 
todos. Decidir é atrever-se.
Touro - 21/04 a 20/05 

Olhando além do horizon-
te, como é da competência de 
sua alma, o taurino perde de 
vista os assuntos imediatos, 
aquelas coisas da vida cotidia-
na que teoricamente deveriam 
funcionar sem grande aten-
ção. Hora de olhar mais perto.
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

É difícil relacionar-se com 
pessoas diferentes porque 
elas ameaçam os valores com 
que sua alma se acostumou a 
fazer julgamentos. Entretanto, 
este é um tempo de transfor-
mação, o geminiano precisa 
mudar seus valores.
Câncer - 21/06 a 21/07

Para navegar melhor nas 
águas confusas da atualidade, 
é necessário que o capricor-
niano arregace as mangas e 
dedique sua energia a manter 
a ordem cotidiana. Isso pode 
não parecer grande coisa, mas 
seus resultados o serão.
Leão - 22/07 a 22/08

No momento em que o 
leonino se apega ao mundo 
conhecido, como se fosse o 
melhor do universo, é também 
quando sua alma começa a 
sofrer, porque percebe que 
o futuro, fatalmente, trará 
realidades muito diferentes 
das atuais.
Virgem - 23/08 a 22/09

Hoje é dia de vaivéns e os-
cilações e será necessário en-
carar a situação com presença 
de espírito. A estabilidade que 
sua alma deseja não corres-
ponde à realidade atual, pois 
agora é necessário navegar 
em águas turbulentas.
Libra - 23/9 a 22/10

Para o libriano se manter 
em equilíbrio, sua intenção 
deve ser clara e sincera em 
todos os assuntos e relacio-
namentos. Tentar mentir a 
si mesmo a respeito das in-
tenções verdadeiras é a pe-
dra fundamental de todas as 
confusões.
Escorpião -  23/10 a 22/11

Talvez não seja a realidade 
dos fatos que provocam ten-
são em sua alma, mas sim sua 
maneira de encará-los e, princi-
palmente, a de pensá-los. Toda 
a tensão se origina na maneira 
com que o escorpiano pensa a 
realidade.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Atacar as pessoas só por-
que elas não concordam com 
seus pontos de vista pode 
resultar em você perder a 
oportunidade de mudar sua 
posição, e com isso sintonizar-
-se melhor com o tempo atual, 
que é de transformação.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

O futuro não é amanhã, ele 
ocorre agora mesmo, provo-
cando desordem nos assuntos 
pessoais e no trabalho. Essa 
desordem, no entanto, não 
é maléfica, anuncia uma era 
mais produtiva, só que em 
outro mundo diferente.
Aquário -21/01 a 19/02

Apesar de todas suas dú-
vidas, é imprescindível que o 
aquariano propicie o fi m dos 
assuntos e relacionamentos 
que estejam rodando em falso, 
repetindo o mesmo repertó-
rio. Há um panorama novo de 
vida a ser explorado.
Peixes - 20/02 a 20/03

Dá um frio na barriga quan-
do as circunstâncias obrigam a 
se movimentar além do terre-
no onde o pisciano se sentiria 
em segurança. Entretanto, se 
você pensar bem, perceberá 
que não há nada seguro em 
lugar algum. Por isso, avalie se 
não é hora de arriscar.

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

• Sala 1 - Ender´s Game: O jogo 
do exterminador DIG - 10 Anos - 
17h20E2 - 19h50E2 - 22h20E2 • Sala 
1 - Ender´s Game: O jogo do ex-
terminador DIG (Dub) - 10 Anos 
- 12h20Z - 14h50Z 

• Sala 2 - Royal Opera House: 
Don Quixote DIG - 10 Anos - 11h00A 
- 14h00J - 19h00D • Sala 2 - Vovô 
sem Vergonha DIG - 14 Anos - 11h20T 
- 15h50L2 • Sala 2 - Carrie: A Estra-
nha DIG - 16 Anos - 13h30P - 18h00I2 
- 20h20I2 - 22h30I2 

• Sala 3 - O Hobbit 2 HFR 3D - 12 
Anos - 13h40U - 17h10E2 - 20h40E2 - 
00h10B 

• Sala 4 - Questão de Tempo DIG 
- 12 Anos - 12h50U - 16h00E2 - 19h00E2 
- 21h40E2 - 00h20B 

• Sala 5 - A Vida Secreta de Wal-
ter Mitty DIG - 10 Anos - 16h20E2 
- 18h50E2 - 21h20E2 - 23h50B • Sala 
5 - A Vida Secreta de Walter Mitty 
DIG (Dub) - 10 Anos  - 11h15U - 13h45U 

• Sala 6 - Crô DIG - 12 Anos - 
11h50U - 14h00P2 - 19h10E2 • Sala 6 - A 
Vida Secreta de Walter Mitty DIG 
- 10 Anos - 16h40E2 - 21h30E2 - 00h00B 

• Sala 7 - O Hobbit 2 HFR 3D 
(Dub) - 12 Anos - 13h00U - 16h30E2 - 
20h00E2 - 23h30B 

• Sala 8 - A Vida Secreta de 
Walter Mitty DIG - 10 Anos - 12h30U 
- 15h20 - 18h10E2 - 20h50E2 - 23h20B 

• Sala 9 - Minhocas DIG (Dub) - 
Livre - 11h00U - 13h10U - 15h10 • Sala 
9 - Eu Não Faço a Menor Ideia do 
que Tô Fazendo Com a Minha Vida 
DIG - 10 Anos - 17h30E2 - 19h45E2 - 
22h00E2 - 00h05B 

• Sala 10 - O Hobbit 2 HFR 3D - 12 
Anos - 14h10U - 17h40E2 - 21h10E2 

 
Pátio Paulista R. Treze de Maio, 

1947 -Arco N 501 - Paraíso. Tel.: 
3142-9242

• Sala 1 - O Hobbit 2 HFR 3D - 12 
Anos - 13h40U - 17h10E2 - 20h40E2 - 
00h00B 

• Sala 2 - Royal Opera House: 
Don Quixote DIG - 10 Anos - 11h00A - 
14h00J - 19h00D • Sala 2 - Última Via-
gem à Vegas DIG - 12 Anos - 12h30W 
- 15h10L2 - 17h40I2 - 20h10I2 - 23h00B 

• Sala 3 - O Hobbit 2 HFR 3D - 12 
Anos - 11h30U - 14h50 • Sala 3 - A 
Vida Secreta de Walter Mitty DIG - 
10 Anos - 18h30E2 - 21h40E2 

• Sala 4 - O Hobbit 2 HFR 3D - 12 
Anos - 13h00U - 16h30E2 - 20h00E2 
- 23h20B 

• Sala 5 - A Vida Secreta de 
Walter Mitty DIG - 10 Anos - 12h00U 
- 14h30 - 17h20E2 - 19h50E2 - 22h20E2 

• Sala 6 - Ender´s Game: O jogo 

do exterminador DIG - 10 Anos - 
16h50E2 - 19h20E2 - 21h50E2 

• Sala 6 - Ender´s Game: O jogo 
do exterminador DIG (Dub) - 10 
Anos - 11h10U - 13h50U 

• Sala 7 - Carrie: A Estranha DIG 
- 16 Anos - 11h40U - 14h00U - 16h40E2 
- 19h10D2 - 21h30E2 - 23h50B • Sala 
7 - Bastardos DIG - 18 Anos - 19h10K

Legendas: A-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado(21);B-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sexta(20) e Sábado(21);D-Esta 
sessão será exibida SOMENTE 
Quinta(26);J-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Domingo (22) e 
Segunda(23);K-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Segunda(23) 
e Quinta(26);P-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta(20), Ter-
ça(24) e Quinta(26);T-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado(21) e 
Quarta(25);U-Esta sessão NÃO será 
exibida Quarta(25);W-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado(21), 
Domingo(22) e Quarta(25);Z-Esta 
sessão NÃO será exibida Quar-
ta(25) e Quinta(26);E2-Esta sessão 
NÃO será exibida Terça(24);I2-
-Esta sessão NÃO será exibida Ter-
ça(24) e Quinta(26);L2-Esta sessão 
NÃO será exibida Domingo(22) e 
Segunda(23);P2-Esta sessão NÃO 
será exibida Quinta(26).

www.jornalzonasul.com.br          
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br                        
twitter: @spzonasul

NOVO ENDEREÇO:
Rua das Glicíneas, 273 - Mirandópolis
CEP 04048-050

• ANIVERSÁRIOS
Quer participar desta co-

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

ANIVERSÁRIO DE 
CASAMENTO 

 Maria e Carlos Bonin - 18/12 
No dia 18/12 o casal Maria e 

Carlos Bonin , moradores da 
Cidade Vargas comemoraram 
“Bodas de Cereja” – 59 anos 
de casamento.Será realizada 
uma Missa em Ação de Graças 
no domingo , dia 22/12 às 09h, 
na  Igreja Nossa Senhora das 
Graças no Jabaquara. Para-
béns e felicidades ao casal!!
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Hospital Santa Marina deve ser 
reaberto no primeiro semestre de 2014

Como o jornal São Paulo 
Zona Sul anunciou no fi nal de 
novembro, a Prefeitura forma-
lizou a aquisição do Hospital 
Santa Marina. Na segunda, 16, 
o prefeito Fernando Haddad 
recebeu as chaves do equipa-
mento, em um ato simbólico. 
Desativado há mais de dois 
anos depois da falência de 
seus administradores, o hospi-
tal fi cou fechado por dois anos 
até que foi à leilão, em agosto 
deste ano. No dia do leilão, a 
Prefeitura havia publicado, em 
Diário Ofi cial, um decreto que 
desapropriava o hospitall, mas 
o certame foi realizado mesmo 
assim e a operadora de Saúde 
Amil oferto R% 50 milhões pelo 
equipamento.

Entretanto, desde a oca-
sião o prefeito já afi rmava que 
negociaria com a operadora a 
transferência do equipamento 
para a administração municipal. 
“Quando este prédio foi a leilão 
para pagar os direitos traba-
lhistas dos ex-funcionários do 
Santa Marina, a Amil adquiriu o 
hospital. Um dia antes a Prefei-
tura tinha decretado a utilidade 
pública deste equipamento. Fi-
zemos então um acordo em ju-
ízo para passar o hospital para 
a Prefeitura, com a indenização 
do que foi pago pelo hospital”, 
disse Haddad.

Na cerimônia de transfe-
rência, o prefeito celebrou a 
aquisição porque, segundo 
ele, o Hospital representará a 
ampliação do atendimento em 
saúde pública nas regiões sul 
e sudeste. Serão mais de 250 
leitos funcionando ainda no 
primeiro semestre de 2014. Se-
gundo a Prefeitura, o hospital 
irá abrigar um hospital geral 
com maternidade e terá pron-

• SAÚDE

to socorro, atenderá pediatria 
e clínica médica, com a realiza-
ção de cirurgias.

“O hospital era privado, es-
tava fechado. Nós compramos 
o hospital, vamos reformá-lo e 
até o primeiro semestre do ano 
que vem ele já começa a fun-
cionar pelo SUS”, afi rmou Ha-
ddad. O novo hospital público é 
uma demanda dos movimentos 
sociais de saúde da zona Sul da 
cidade e foi fruto de um acordo 
entre a administração muni-
cipal e a empresa Amil. A Pre-
feitura pagou R$ 59,4 milhões 
para ter o Santa Marina. 

Também como o São Pau-
lo Zona Sul havia antecipado, 
o prefeito estuda criar um sis-
tema em que, provavelmente, 
o Hospital será administrado 

pela equipe do Albert Einstein, 
em um acordo que envolve 
um convênio federal. Durante 
o evento de entrega das cha-
ves, a Prefeitura se limitou a 
informar que será aberto um 
chamamento público para o 
desenvolvimento do modelo 
de administração do hospital. 

A Secretaria municipal de 
Saúde estima que a reforma 
dure quatro ou cinco meses. 
“A zona sul é a região da ci-
dade de São Paulo que tem 
a menor oferta de leitos pú-
blicos para a saúde. A cidade 
oferece cerca de dois leitos 
públicos por mil habitantes. 
Na zona sul tem 0,7. E nesta 
região próxima do Jabaquara, 
de Cidade Ademar tem 0,4”, 
explicou o secretário munici-

pal de Saúde, José de Fillipi.
Durante o evento, o movi-

mento popular do Jabaquara 
entregou ao prefeito um docu-
mento de apoio ao novo hos-
pital com a assinatura de 47 
organizações da região. “Em 
nome do movimento popular 
de saúde eu gostaria de dizer 
que esta é uma conquista nos-
sa. Pedimos este hospital, fi ze-
mos várias ações e queremos 
juntos discutir como será da-
qui para frente”, contou João 
Batista Mariano, membro do 
conselho gestor da saúde do 
Jabaquara.

O Hospital Santa Marina-
possui 265 leitos hospitalares 
além de unidades de terapia 
intensiva, maternidade, equi-
pamentos para cirurgias e exa-
mes, como ressonância mag-
nética e tomografi a. Ocupa um 
terreno de 15 mil metros qua-
drados, com uma área constru-
ída de 25 mil metros.
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Terapia
Alternativa

Salão de Beleza

S�ú�� � es�é�ic�

Aparelhos Auditivos

Cuidadores

Dra.

Av.Sen.CASEMIRO DA ROCHA,428

Andrea Hokama

2578-8213
Estética & Implantes

www.andreahokama.com.br

ESP. EM PRÓTESE UNICAMP
REABILITAÇÃO ORAL USP

ALTO PODER
ESPIRITUAL

Consultas com Tarô dos Anjos.
Amarração para o Amor Definitivo.

30 anos de
Exitos e Soluções

Ligue já.
2228-1419 / 96150-6348(OI)

95796-1811(TIM) / 96484-9220(VIVO)

Trabalhos para todos os fins
em sua presença.

Museu Lasar Segall fecha para reforma 
e só deverá reabrir portas em outubro

Por quase um ano, o Mu-
seu Lasar Segall estará com 
as portas fechadas ao público 
a partir desta sexta, dia 20 de 
dezembro. De acordo com a 
direção deste que é um dos 
mais importantes e interati-
vos museus de São Paulo, o 
museu conseguiu captar re-
cursos do Fundo Nacional de 
Cultura (FNC) e da Petrobrás 
que vão permitir a realização 
de obras de infraestrutura no 
prédio. O projeto de reforma, 
que vem sendo preparado há 
mais de um ano, será realiza-
do durante o próximo exercí-
cio e a expectativa é que rea-
bra em outubro de 2014. 

Serão desenvolvidos tra-
balhos de reparação nos 
telhados, parte elétrica e 
também na climatização do 
museu, que funciona na casa 
onde vivia a família Segall no 
passado - incluindo o ateliê 
em que Lasar produziu mui-
tas de suas obras. 

o Museu Lasar Segall en-
cerrará, no próximo dia 20 de 
dezembro,

Mas, o período de refor-
mas não representa inter-
rupção da agenda - só que as 
atividades serão promovias 
em espaços parceiros. A as-
sessoria de imprensa do Mu-
seu Lasar Segall informa que 
exposições, cursos, ofi cinas e 
ação educativa serão progra-
madas em outras instituições 
e serão divulgadas ao longo 
do ano. 

• CULTURA

Da mesma forma, o acom-
panhamento das obras po-
derá ser feito pelos fãs do 
museu Lasar Segall durante 
o período de reforma. As in-
formações referentes ao an-
damento dos trabalhos serão 
atualizadas constantemente 
no site do museu. 

Histórico
O Museu Lasar Segall está 

prestes a completar meio sé-
culo de existência. Idealizado 
pela esposa de Lasar, Jenny 
Klabin Segall, ele foi criado 
em 1967, dez anos após a 
morte do artista, pelos fi -

lhos Mauricio Segall e Oscar 
Klabin Segall. Está instalado 
na Rua Berta, uma travessa 
da Rua Domingos de Mora-
es, antiga residência e ateliê 
do artista. Os imóveis foram 
projetados em 1932, pelo fa-
moso arquiteto de origem 
russa Gregori Warchavchik, 
também autor do projeto da 
primeira Casa Modernista do 
país, localizada a poucos me-
tros dali, na Rua Santa Cruz. 
Gregori era casado com Mir-
na Klabin, irmã de Jenny.

A Vila Mariana, aliás, na 
primeira metade do século 

XX, era conhecida como bair-
ro em que os artistas moder-
nistas se reuniam com frequ-
ência.

Em 1985, o Museu foi in-
corporado à Fundação Nacio-
nal Pró-Memória, integrando 
hoje o Instituto Brasileiro de 
Museus – IBRAM do Ministé-
rio da Cultura, como unidade 
especial.

Além de seu acervo mu-
seológico, o Museu constitui-
-se como um centro de ativi-
dades culturais, oferecendo 
programas de visitas moni-
toradas, cursos nas áreas de 
gravura, fotografi a e criação 
literária, projeção de cinema, 
e ainda abriga uma ampla 
biblioteca especializada em 
artes do espetáculo e foto-
grafi a. 

O acervo do Museu Lasar 
Segall é formado por 3.008 
trabalhos originais do artista, 
doados por seus fi lhos Maurí-
cio Segall e Oscar Klabin Se-
gall. Abrange a parcela mais 
representativa da obra artís-
tica de Lasar Segall, permi-
tindo uma visão abrangente 
desta produção em toda sua 
diversidade técnica e temáti-
ca. Tem também móveis de-
senhados pelo próprio Segall 
para sua residência, livros, fo-
tografi as, documentos...

O site do museu, onde será 
divulgado o andamento da re-
forma, também traz acervo 
digitalizado. Confi ra em www.
museusegall.org.br.

• CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Dr. Wagner Berard - CRO: 43645

IMPLANTES • PRÓTESES
TRATAMENTO DE CANAL • RESTAURAÇÃO
Rua dos Buritis, 128 - Conj. 206-B - Jabaquara
Tel. 5532-0649 - Cel. 98142-8451
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•BARES E RESTAURANTES

Congonhas ganha loja de cookies americanos
Tomar um café no Aero-

porto é hábito que faz parte 
da cultura do paulistano e, es-
peciamente, de quem mora 
na região, desde meados do 
século passado. Passear nos 
corredores de Congonhas, ver 
a movimentação de quem usa-
va roupas elegantes para sair 
em viagem, já teve um glamour 
especial, hoje substituído por 
atitude mais corriqueira, mas 
não menos saborosa. Afi nal, o 
aeródromo paulistano é atual-
mente um dos mais movimen-
tados do país, com cerca de 
doze milhões de passageiros 
por ano circulando por ali. Com 
as recentes reformas, surgiram 
também novos negócios, lojas, 
restaurantes e cafés.

Nesta sexta, 20 de dezem-
bro, mais um lugar charmoso 
e diferenciado ganha parada 
em Congonhas. A Mr. Cheney, 
rede especializada em cookies 
e iguarias originalmente ame-
ricanas, inaugura uma unidade 
dentro do Aeroporto, dentro 
do plano de expansão da em-
presa, que só em 2013 saltou de 
10 para 16 unidades em opera-
ção.

Essa loja será administra-
da pela própria franqueadora 
e tem previsão de ser inaugu-
rada ofi cialmente em janeiro 
de 2014, mas os clientes que 
circularem por lá já poderão 
degustar os diferentes sabores 

de cookies e demais itens do 
cardápio da empresa. Trata-se 
da segunda loja Mr. Cheney es-
trategicamente implantada em 
aeroportos – a primeira está lo-
calizada no Aeroporto de Brasí-
lia, no Distrito Federal.

A Mr. Cheney, especializa-
da em cookies e iguarias origi-
nalmente americanas, surgiu 
quando o casal brasileiro Lin-
dolfo e Elida Paiva, amigos do 
cookieman Jay Cheney, da Ca-
lifórnia, decidiram aprender os 
segredos do verdadeiro cookie 
americano para trazê-lo ao 
Brasil. Além dos cookies, todas 
as lojas Mr. Cheney oferecem 
também brownies, cheese-
cakes, panquecas tipicamente 
americanas (grossas e acom-
panhadas de xarope maple), 
Apple Pie (que pode ser acom-
panhada de sorvete), salgados, 
enrolados de peito de peru e 
presunto e queijo (wraps), etc.

Entre os cookies, destaque 
para os de macadâmia, mm´s, 
double ou triple chocolate 
(massa de chocolate com pe-
dacinhos de chocolate ao leite 
e chocolate branco), cinnamon 
rolls (rolinhos de canela que 
também podem ser acompa-
nhados de sorvete) etc...

Em 2005, abriram a primeira 
loja, no bairro da Casa Verde, 
em São Paulo, e desde então, a 
rede conta com várias unidades 
espalhadas pelo país.De acordo 

com o diretor da rede Mr. Che-
ney, Lindolfo Paiva, todas as 
inaugurações acompanham o já 
acelerado processo de expan-
são da empresa. “Nossa expec-
tativa com essas inaugurações 
é ampliar a presença da marca 
em praça onde já atuamos, em 
pontos de venda movimenta-
dos, ideais para receber uma 
loja Mr. Cheney”, afi rma.

A Mr. Cheney Aeroporto de 
Congonhas fi ca Próxima ao Ter-
minal Área de Desembarque.

 Mais informações sobre os 
produtos e endereços de ou-
tras lojas no site da rede: www.
mrcheney.com.br.

Cinnamon Roll com sorvete (acima) 
e cookies (à dir.): destaques da rede



Natal traz lições de respeito à natureza

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

Participe, discuta, reflita. Esta página é toda sua!

Marcello Casal Jr.

Marcello Casal Jr.

Durante as férias, as crianças têm tempo livre e muita energia para gastar. As famílias, entretanto, devem ter cautela para fazer com 
que este período seja usado para ensinar o respeito à natureza e não ocupado por novas ações de consumo e desperdício.

M E I O   A M B I E N T E

Há várias lições que as 
crianças podem assi-
milar nesta época do 

ano, a começar pelas compras. 
Se o hábito de trocar presentes é 
considerado tradicional no Na-
tal, é preciso pelo menos fazer 
com que ganhe em consciência. 
Uma das sugestões é transmitir 
ensinamentos sobre como criar 
as próprias brincadeiras, rea-
proveitando materiais – até cai-
xas de presente, por exemplo – e 
a valorizar brinquedos e jogos 
simples e divertidos que não 
demandam o consumo de ener-
gia e pilhas. Claro que as novas 
gerações precisam aprender 
a lidar com estes objetos, mas 
não precisa ser o único tipo de 
presente valorizado. Ensinar as 
crianças a importância do con-
sumo consciente vai permitir 
que se tornem jovens e adultos 
que não trocam de aparelho a 
cada novo lançamento, ainda 
que o artigo ainda esteja em 
funcionamento.

Vale contar com a coope-
ração infantil para organizar 
um mutirão de coleta seletiva 
após a festa: separar as latas de 
alumínio, garrafas pet, potes de 
vidro e embalagens de papel e 
plástico usadas.

Outra negociação é com as 

doações após a festa.A cada 
nova roupa, brinquedo, livro, 
aparelho ou qualquer outro 
artigo comprado ou recebido 
como presente, a criança pode 
destinar algum item antigo 
para entidades assistenciais. 
Além de ensinar a importân-
cia de não acumular e valori-
zar bens materiais supér� uos, 
estimula a cooperação.

Férias também trazem no-
ções de responsabilidade com 
animais de estimação. De forma 
alguma, seres vivos devem ser 
“o presente” para a criança – em 
especial se forem comprados de 
criadores. Cães e gatos devem 
ser preferencialmente adotados 
e não entregues como um obje-
to à criança. Ongs de proteção 
a animais ainda apontam para 
o fato que, durante as férias e 
festas de fim de ano, muitos 
animais são abandonados por-
que a família pretende viajar. 
O abandono de animais e, por 
isso, é preciso ter noção do que 
é a posse responsável. 

Lembre-se ainda de respei-
tar o horário da coleta domici-
liar e seletiva, para evitar que 
os resíduos fiquem expostos 
por longos períodos na rua, 
sujeitos à ação de animais e 
vândalos.

VOCÊ SABIA?

Viajar de carro com a fa-
mília pode ser uma atitude 
menos agressiva ao meio am-
biente se alguns cuidados fo-
rem tomados. Para reduzir o 
consumo de combustível e, 
consequentemente, a emissão 
de gases poluentes e desgas-
te do veículo, uma das dicas 
mais importantes nas viagens 
de férias é reduzir a bagagem 
– quanto mais peso tem o 
carro, maior será o consumo 
de combustível. Fazer malas 
menores também é importante 
para ensinar à família toda que 
é possível viver com pouco e 
que a maior diversão é curtir 
o local onde se está, manter 
o contato com a natureza. 
Evite também levar alimentos 

e artigos de supermercados: 
lembre-se que o ideal é con-
sumir na própria cidade em 
que ficará hospedado, para 
movimentar a economia local, 
gerando benefícios à comuni-
dade. Outra dica é não usar 
as janelas abertas durante o 
trajeto, pois a circulação de ar 
dentro do automóvel aumenta 
a resistência aerodinâmica, 
obrigando o motor funcionar 
mais. O mesmo vale para o 
uso de aparelhos conectados à 
bateria do carro, como celula-
res, gps e aparelhos eletrônicos 
em geral. Manter a velocidade 
do veículo sempre constante e 
não pisar fundo no acelerador 
é a medida mais importante 
para quem quer economizar. 

Pesquisas indicam que vale 
a pena desligar o motor em 
congestionamentos, desde 
que o carro � que parado por 
mais de dez segundos e, da 
mesma forma, consome mui-
to combustível ficar parado 
“aquecendo” o motor antes 
de sair de casa ou em paradas 
curtas. Por � m, ao chegar ao 
seu destino, tenha em mente 
que é importante caminhar, 
andar de bicicleta ou até recor-
rer ao transporte coletivo local 
em vez de usar seu carro com 
frequência. É mais saudável 
e econômico, permite que se 
conheça melhor a paisagem e 
a comunidade local, além de, 
claro, gerar menos poluição à 
cidade que recebe turistas.

É POSSÍVEL ECONOMIZAR COMBUSTÍVEL NAS FÉRIAS

Bagageiro Leve 
Evita que o carro consuma 
mais combustível em viagens

  Buscar um mundo melhor é um desafi o que só conseguiremos 
vencer de forma conjunta. A Ecourbis Ambiental deseja que nas 
Festas de Fim de Ano não faltem sorrisos e abraços, fortalecendo 
ideias de união por um futuro de mais equilíbrio e sustentabilidade.
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www.imobiliariaokita.com.br

contato@imobiliariaokita.com.br

RUA IBIRAJÁ, 373

5072-5757TEL/FAX:

CRECI: 3107-J

APTO 2 DTS –  JARDIM CELESTE
REF. IMV0000386 

2 dts.,  1 vg , lazer completo, cond. 
baixo. R$ 270.000,00

APTO PRONTO PARA MORAR
V. STA CATARINA - REF. IMV0000453 

2 dts.,sala,  coz,  2 w/c, a/s, 1 vg - 
Lazer. R$ 360.000,00

APTO 65 M2  – JABAQUARA
REF IMV0000256 

2 dts., sala, coz., a/s e 1 vg fixa.  
R$ 280.000,00

APTO 3 DTS  –  CONCEIÇÃO
REF.V1370 

3 dts, sala com sacada, coz., 2 w/c, 
1 vg - Lazer. R$ 380.000,00

APTO 3 DTS C/ 2 VGS
CONCEIÇÃO – REF. V1418 

3 dts., sala, coz., 2  w/c, 2 vgs  
R$ 480.000,00

SOBRADO 3 DTS C/ 1 VG
VILA GUARANI – REF IMV0000452 

3 dts., sala, coz  e 1 vg
R$ 365.000,00

SOBRADO 137 M2

JABAQUARA – REF.IMV0000329 
3 dts., suíte,dep. de empregada, 4 

w/c, 2 vgs. R$ 450.000,00

SOBRADO 2 DTS C/ 2 VGS
VL.CAMPESTRE - REF.IMV0000284 

2 dts., sala, coz., a/s e 2 vgs
R$ 350.000,00

KITNET – VILA GUARANI
REF. IMV0000465 
1 dt., sala, coz. a/s – 

10 min. do metrô. R$ 175.000,00

APARTAMENTO VAGO
JABAQUARA – REF.IMV0000517 

2 dts., sala,coz,  w/c, a/s, 1 vg 
R$ 230.000,00

APARTAMENTO 2 DTS C/ SUITE – 
JABAQUARA – REF.IMV0000512 
2 dts., 1 suite, sala, coz,  2 w/c, a/s, 

1 vg. R$ 260.000,00

SOBRADO 3 DTS
JABAQUARA – REF IMV0000411 
 3 Dts., coz. planejada, 3 w/c, 2 vgs  

R$ 350.000,00

APTO 2 DTS C/ 2VGS - METRÔ 
CONCEIÇÃO – REF. IMV0000524 

2 dts., suíte, sala c/ sacada,
coz  e 2 vgs. R$ 490.000,00

APTO 2 DTS PRONTO P/ MORAR
JABAQUARA -  REF.IMV0000519

PAULO – R. JOÃO TURRIANO 
2 dts., sala, coz., a/s e 1 vg – Cond 

R$ 200,00, R$ 330.000,00

APTO 2 DTS C/ 1 VG
JABAQUARA – REF IMV0000277 

2 dts., sala,coz,  w/c, a/s, 1 vg - 
Armários. R$ 300.000,00

CASA 1 DT  – VL. GUARANI
REF. IMV0000398 

1 Dt., coz.,  w/c., a/s. Sem vaga de 
garagem. R$ 800,00

KIT -  M. CONCEIÇÃO
REF. IMV0000525 

sala, coz., w/c e 1 vg 
R$ 1.000,00

APTO 2 DTS  –  M. CONCEIÇÃO 
-REF. IMV0000502 

2 Dts., sala, coz., w/c e 1 vg – Lazer 
R$ 1.500,00

CASA 2 DTS  –  VL. GUARANI 
-REF. IMV0000481 

2 Dts., sala, coz.,  w/c., a/s, 1 vg. 
R$ 1.900,00

APTO AMPLO 85 M2 C/ 2 VGS
JARDIM DA SAUDE – IMV0000496 
2 Dts., sala ampla, coz, 3 w/c, 2 vgs  
– Armários embutidos. R$ 1.800,00

APARTAMENTO 2 DTS
M. CONCEIÇÃO -  REF. IMV0000472 

2 Dts., sala, coz.,  w/c., a/s, 1 vg. 
R$ 1.300,00

Rua Décio, 151 - Saúde
3542-6062 

vendas@planaltovip.com.br
www.planaltovip.com.br
FOTOS NO SITE. USE O CÓDIGO.
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J JARDIM CELESTE
LAZER DE CLUBE

R$ 265 MIL
54m2/2D/VG//AE/SC,

Cód. 499
PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.

RENATO 98790-0262

COND. FECHADO COTIA
Km. 21 DA RAPOSO

R$ 320 MIL
77m2/2D/2VGS/LZ

Cód. 510 
PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.

ROBERTO 98418-7541

VL. MARIANA NOVO!
R. LUIS GÓIS VAGO! TARJAB!

R$ 372 MIL
37m2/1D/CZ. AMER./SC/
LZ. COMPL. - Cód. 638 

PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.
RENATO 98790-0262

VILA GUMERCINDO
900m DO METRÔ

R$ 440 MIL
58m2, 2D/STE/2VGS/LZ.COMPL.

Cód. 629 
PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.

RENATO 98790-0262

SAÚDE VAGO RUA ITUXI
290m DO METRÔ

R$ 450 MIL
85m2/2D/2WC/VG/SL.

Cód. 640 
PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.

RENATO 98790-0262

SAÚDE LZ. COMPL. R.ARARAPIRA
400m DO METRÔ - VAGO! 

R$ 450 MIL
71m2/2D/2WC/VG/LZ. COMPL. 

Cód. 325 
PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.

RENATO 98790-0262
CONCEIÇÃO LZ. COMPLETO! 

280m DO METRÔ! 
R.C.VILALVA - R$ 530 MIL
79m2/3D/2WC/VG/LZ. COMPL.

Cód. 634
PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.

RENATO 98790-0262

VL. CLEMENTINO AMPLO!
RUA LUIS GÓIS

R$ 560 MIL
80m2/2D/2WC/VG/PGRND/SL. 

Cód. 645
PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.

RENATO 98790-0262

SAÚDE LZ. COMPLETO!
R.CARNEIRO DA CUNHA

R$ 615 MIL
77m2/2D/2WC/2VG/PÃO DE AÇÚ. 

Cód. 641
PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.

RENATO 98790-0262

SAÚDE NOVO! LZ. CLUBE! 
R.CALÓGERO CALLIA

R$ 680 MIL
89m2/3D/STE/2VGS/RICO AE! 

Cód. 644
PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.

RENATO 98790-0262

SAÚDE LZ. COMPLETO!
AV. BQ. DA SAÚDE

R$ 685 MIL
83m2/3D/STE/2VGS/C/AE!

Cód. 621
PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.

FERNANDO 7858-0628

CONCEIÇÃO LINDO SOBR.! 
VAGO! 100% REFORMADO! 

R$ 800 MIL
200m2 ÚTEIS/4D/2STES/2VGS!

Cód. 619
PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12 h.

FERNANDO 7858-0628

TH Administradora de Bens e Consultoria Ltda.
R. Coronel Lisboa, 979 – Vila Clementino Pabx: 3798-8414 email: thconsultoria01@gmail.com

VENDA - VENDA- VENDA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - 

APTO. CONCEIÇÃO 
(DIADEMA)

R$ 255.000,00
2 dorms. c/ arms., 

lavabo, área
de serviço e 

2 vgs demarcadas.
Lazer completo !

APTO MIRANDÓPOLIS
R$ 1.900,00

1 dorm. com suíte, 
sala com sacada, 

coz. arms., 
lavado e 1 vaga. 
Lazer completo

APTO MIRANDÓPOLIS
R$ 1.500,00

2 dorms
(suíte c/ arm), 
coz. armários, 

área de serviço e
sem vaga.

APTO V. MARIANA
R$ 2.500,00

3 dorms (suíte), 
closet, sala, lava-

bo, salão de festa e 
playground – com 

armários.

SOBRADO COML.
MIRANDÓPOLIS

R$ 6.500,00
Px. ao metrô c/ 
200m², sendo 4 

dorms., var., 4 sls 
amplas, lav., copa/
coz., á. de serv. e 

3 vgs

SALA COML.
MIRANDÓPOLIS

R$ 1.900,00
Com 40 m²,

copa, 2 WC e 
2 vagas de]

garagem

SOBRADO METRÔ 
PRAÇA DA ÁRVORE

R$ 3.500,00
Res/Coml - 3 dorms. 
(sendo 1 c/ suíte e 
2 c/ arms.), sacada, 

sala, coz. c/ arms., lav, 
amplo qtal, dep. emp. 
com wc e 02 vagas.

APTO. ACLIMAÇÃO 
R$ 532.000,00

3 dorms. (closet), 
sala ampla, 3 wcs., 

cozinha, lavabo, 
dep. empregada 

e área de serviço. 
Lazer.

APTO. LIBERDADE
R$ 500.000,00

3 dorms. (sendo 01 
com suíte e closet), 
sala ampla, lavabo, 

dep. empregada 
e 01 vaga. Lazer 

completo.

APTO
VILA CLEMENTINO

R$ 1.800,00
2 dorms., sala 
ampla, lavabo, 

área de serviço e 
01 vaga. Lazer.

APTO. IBIRAPUERA 
R$ 3.800,00

3 dorms. (closet), 
coz. arms., 

2 wcs., dep. emp., 
01 vaga e

salão de festas.

E-mail: azulao.imoveis@gmail.com

Tels: 2578-0982 - 2577-0009
9-74525288

AZULÃO IMÓVEIS
CRECI 71990

NOVO ENDEREÇO:
Av. dos Bandeirantes, 5481

Planalto Paulista

LOCAÇÃO - LOCAÇÃOVENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA 

TÉRREA 
PLANALTO PAULISTA

3 dts., 2 sts, 2 sls., 2 vgs. R$ 2.500,00

SOBRADO PLANALTO PAULISTA
PRÓXIMO METRÔ - R$ 400.000,00

Raridade, 2 dorms., sala, cozinha, banheiro, 
quarto e wc empregada, 1 vaga.

CASA TÉRREA JABAQUARA R. TIMBORÉ
 OPORTUNIDADE - R$ 360.000,00

2 dorms. sala, coz. banh. soc., 2 vagas + edícula 
c/1 suite e 1 gar. e entrada indep., c/ótima renda

CASA TÉRREA PLANALTO PAULISTA
PX. METRÔ S.JUDAS - R$ 670.000,00

3 dorms., 1 suíte, sala 2 ambs., dep. empreg., 
terreno medindo 9x25. Chaves com corretor.

APARTAMENTO METRÔ SAÚDE
RUA FIAÇÃO DA SAÚDE

3 dormitórios c/armários, living 3 ambientes, 
copa, cozinha, banheiro social, c/entrada de 
serviço, quarto e wc empregada, lavanderia 

grande, piso porcelanato, reformado; 
área útil 104m2, 1 vaga na garagem, 

face norte (ensolarado). R$ 570.000,00

APARTAMENTO JUNTO AO METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE - R$ 320.000,00

2 dorms., sala, coz. banh. terraço, (quinatal). 
Uso Residl./Coml. Chaves c/corretor Brito

APTO. PL.  PAULISTA  - AV. MIRUNA
FTE. PARA ZONA 01 - R$ 570 MIL

2 dorms. c/arms., sala 2 ambs., coz. c/entr. serviço, 
banh. soc. e wc empr., 1 vaga. Chaves c/corretor.

CASA TÉRREA
PLANALTO PAULISTA

OPORTUNIDADE
R$ 1.300.000,00
Ampla casa térrea 

em terreno medindo 10 x 40.
Plantão: Alameda dos Maruás, 470

APARTAMENTO 
PARAÍSO PRÓXIMO METRÔ
Vago, 1 dorm., sala c/sacada, coz., 

banh., 1 vaga, Aluguel + Condomínio 
+ IPTU = R$ 2.376,00

SALÃO COMERCIAL
 SAÚDE

Rua Luis Góes,217 com 250m2, 
pé direito 6 mts., 8 vagas, 
4 banheiros. R$ 10.000,00

USUCAPIÃO - ADMINISTRAÇÃO - DIREITO IMOBILIÁRIO - ASSESSORIA PARA CORRETORES - CONTRATOS - INVENTÁRIOS 

ADVOCACIA - IMOBILIÁRIA
OAB/SP 72.760  -  CRECI 38.298

acdepaula@ig.com.br
www.antoniocarlosdepaula.jur.adv.br

5071.5700 / 99356.2710 NOSSA MISSÃO
Prestar serviços de intermediação imobiliária 
buscando harmonizar interesses das partes, 

de forma cordial e juridicamente segura.
5071-5700

FAÇA O SEU PEDIDO!!!
VILA CLEMENTINO E REGIÃO, 

Aptos de variados tamanhos e localização, 
no miolo do bairro. LIGUE AGORA, 

www.imoveisacp.com.br 5071-5700 - 99356-2710 

ATUAMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 
EM CASOS DE DESAPROPRIAÇÃO, 

RECEBA O VALOR JUSTO DO SEU IMÓVEL
www.antoniocarlosdepaula.jur.adv.br

Tel.  5071-5700 - 99356-2710

NOSSO SITE DE CARA 
NOVA 

www.imoveisacp.com.br

TERRENOS, CASAS E APTOS. 
 SAÚDE, MIRANDÓPOLIS, STA.A CRUZ, VILA 
MARIANA, KLABIN, PLANALTO, CONCEIÇÃO. 

www.imoveisacp.com.br 5071-5700/9.9356-2710

CONJ. COMERCIAL 570m2 10 VGS.
ALUGO, Centro Comercial de fácil acesso 

a marginal Pinheiros, R$ 68,00m2, mais IPTU e 
condomínio. Ligue: 5071-5700 ou 99356-2710

fotos no site: www.imoveisacp.com.br. 
Código D1900

INQUILINOS???
Não se estresse, confie a locação 
e administração de seus imóveis à 

www.imoveisacp.com.br

IMÓVEIS NA PLANTA
CYRELA, LOPES, TRICURY, ESSER, PGD, 

ABYARA, TIBÉRIO, MRV, e demais 
incorporadoras. Ligue:  5071-5700  ou 
99356-2710  www.imoveisacp.com.br

ALTO PADRÃO LITORAL NORTE
Indescritível confira,

LIGUE AGORA: 5071-5700 - 99356-2710 
Fotos no site: www.imoveisacp.com.br.

Código LIT 53

O LUGAR CERTO!!!
Negócios Imobiliários com tranquilidade 

e segurança  
www.antoniocarlosdepaula.jur.adv.br

5071-5700

SAÚDE JUNTO AO METRÔ
Lindo Apartamento, 3 dts., suíte, 2 vagas. 
IMPERDÍVEL, 100m2 Apenas R$ 760 Mil 

Confira: www.imoveisacp.com.br 
Cód. OC55. Tel. 5071-5700 - 99356-2710

ALUGO PRAÇA DA ÁRVORE
CONFIRA! 5071-5700 / 99356-2710, 
fotos no site www.imoveisacp.com.br 

código P655

VILA BRASILINA - LOCAÇÃO 
Residencial ou Comercial, 

Ligue: 5071-5700 - 9.9356-2710    
Fotos no site: www.imoveisacp.com.br 

Código LP201. 

CONJUNTO COMERCIAL
Ótima localização, JUNTO AO METRÔ.

Ligue: 5071-5700  99356-2710.  
Veja as fotos no site:

www.imoveisacp.com.br. Código CC61 

SALAS COMERCIAIS
ALUGO, Rua Don Villares, 

fotos no site: www.imoveisacp.com.br 
Cód. LP201. 

5071-5700 - 9.9356-2710

 VENDA  LOCAÇÃO

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PÇA ÁRVORE
Apartamento 02 ds c/ AE, 

sala, coz., a. serviço e 
garagem. Lazer Completo. 

Excelente Localização.
R$ 1.300,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PTA
Sobrado, 03 ds c/ AE, sala 

grande, cozinha c/ AE, 
edicúla completa, 02 vagas. 

Lindo. Excelente
Localização. R$ 2.850,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PTA
Apartamento, 02 ds c/ AE, 
sala 02 ambientes, cozinha 
c/ AE, area de serv., gara-
gem 02 autos. R$ 2.300,00 

(Pacote Fechado)

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PRAÇA DA ÁRVORE
Apartamento, 02 ds,
sala grande, cozinha 

americana c/ AE e area 
de serviço. Junto ao 
metro. R$ 350 mil.

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 

ds, sala 02 ambientes, 
edicúla completa, 02 va-
gas. Portão Automático. 
Excelente Localzação. 

R$ 790 mil.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds c/ AE, 
sala grande, copa-coz, 

edicula completa,
2 vagas. Ot. localização. 

R$ 1000 mil.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds,

02 salas, piscina,
quintal, jardim,

05 vagas.
R$ 6.000,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

CONCEIÇÃO
02 ds, sala grande, 

quarto e banheiro de 
empregada, a. serv., 

garagem. Lazer.
R$ 1.600,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds,

02 salas, lavanderia, 
quintal e garagem. 
Lindo. R$ 2.000,00

SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.
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30 ANOS DE TRADIÇÃO S. B. DO CAMPO - R. GINO AMADEI, 220 - V. PAULICÉIA - FONE: 4173-2451
5581-5887 AV. BOSQUE DA SAÚDE, 376

METRÔ PRAÇA DA ÁRVOREKOYAMA IMÓVEIS
WWW.KOYAMA.COM.BR

30 ANOS DE TRADIÇÃO
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CAIXA MELHOR CRÉDITO
Você que é servidor da Assembléia 

Legislativa de São Paulo têm as melhores 
taxas na CAIXA. AS MELHORES TAXAS DE 
JUROS DO MERCADO PRAZO DE 120 MESES

Confira as vantagens do Crédito 
Consignado com as Melhores taxas

 PRESTAÇÃO APARTIR DE*
R$ 173,61
R$ 347,23
R$ 520,85
R$ 869,08

R$ 1.736,16

 VALOR DE CRÉDITO*
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00
R$ 30.000,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00

*Valores sujeitos a alteração devido
a juros de acerto e aprovação de crédito.

*Para cliente que trouxer sua
Conta-Salário para CAIXA.

APTO JD CELESTE
R$ 270 mil – Próx ao Zoo, 3 
dorms (1 st), coz e dorms c/ 
arms, área de serv, cond com 
área de lazer completa, 1 vg 

63m² - REF 5141

APTO
PÇ DA ÁRVORE

R$ 425 mil – Próx ao Metrô 
Pç da Árvore, 2 dorms (c/ 
arms), 2 wc, área de serv,

1 vg 97m² - REF 7045

SOBRADO
VL DAS MERCÊS 

R$ 850 mil – Prox Jardim da 
Saúde - 3 dorms, 1 st master, 

quintal c/ churrasqueira, 
lavabo, escritório c/ wc, coz e 

dorms repletos de arms, 3 vgs, 
300m² - REF 5110

SOBRADO SAÚDE
R$ 375 mil – Próx. Av. 

Bosque, 2 dorms, área de serv, 

1 vg – 100m² o terreno – 

74m² úteis - REF 7037

APTO MOOCA
R$ 420 mil – Próx.

R. da Mooca / Av. Salim Farah 
Maluf, 3 dorms,

área de serviço, 1vg - 109m² 
REF 5030

SALA METRÔ
PÇ DA ÁRVORE

R$ 320 mil – 300 metros do 
metrô - 2 salas, WC, copa, 

terraço, piso frio, s/; vg 42m² 
REF 5012

SOBRADO SAÚDE
R$ 420 mil – 1 Km do metrô 

S. Judas, 2 dorms, 2 sls, área 

de serv, 1 vg – 100m² -

 REF 6678

APTO IPIRANGA
R$ 310 mil – 500 mts do 

Metrô Alt do Ipiranga, 2 dorms 
(1 c/ sacada), coz com arms, 
sl dois ambs, 1 vg,  48m² - 

REF 6634

APTO CONCEIÇÃO
R$ 1.700,00 + IPTU + 
Cond.- 2 dorms,1 coz,

1 sl ,1 banh,
1 lvb ,2 vg, 60m²

 REF- 2003

APTO SAÚDE
R$ 1.600,00 + Cond.- 
2 dorms, 1 sl, 1 coz, 
1 banh, 1 vg, 51 m².

REF: 3040

SOBRADO SAÚDE
R$ 2,500,00 + IPTU – 
3 dorms, 1 st, 1 coz,
1 copa, 1 sl, 2 banhs,
1 lvb, 1 area de serv.

2 vgs  160m² - 
REF 1289

APTO
PÇ DA ÁRVORE    

R$ 1.500,00 + Cond - 
Excelente localização,
 2 dorms, área serv, 

1 vg  50m² - REF: 23

SOBRADO 
COMERCIAL 

MIRANDOPÓLIS
R$ 2.100,00 + IPTU-

 2 dorms, 2 sls, 1 coz, 
1 banh., sem vaga 80m² 

REF: 1560

CONJ COMERCIAL
STO AMARO

R$ 250 mil – Próx Av. Helio 
Pellegrino (alt do n2 800).
3 sls, wc, copa, 1 vg 45m²

REF 5144

APTO CONCEIÇÃO
R$ 290 mil – Prox ao Metrô

2 dorms, todo reformado,

1 vg, 55m²

REF: 5152 

APTO JABAQUARA
R$ 350 mil – 200 mts
do Metrô Jabaquara,
2 dorms, armários,

piso frio, 1 vg, 50m² -
REF 5085 

COBERTURA DUPLEX 
SÃO JUDAS

R$ 650 mil – Prox Av. 
Fagundes Filho - 2 dorms,

2 wc, lvb, arms, piso granito, 
terraço com grill, 2 vgs, 78m² 

REF 8606

CASA CONCEIÇÃO
R$ 1.600,00 + IPTU – 
2 dorms, 1 sl, 1 coz,

1 banh.,1 area de serv.
2 vgs, 60m²
REF: 3057

SALA COMERCIAL 
SAÚDE

R$ 1.000,00 - próximo 
ao metrô Pça da Árvore 
e comércios; wc, sala 
de reunião e recepção 

conjugados -  REF: 3061

APTO JD CELESTE
R$ 1.000,00 + cond –
2 dorms, 1 coz.,1 sl
c/ sacada, 1 banh,

1 area de serv. 1 vg, 
50m² - REF-3014

GALPÃO SBC                                                                                                          
R$ 60.000,00

Terreno 5000m², galpão 
c/ 2 sls e wc, oficina p/ 

caminhões, escritório grd 
c/ 3 sls e 3 wcs, refeitório, 

vestiário -  REF: 5009

APTO CHÁCARA 
KLABIN

R$ 2.800,00 + Cond. + 
IPTU – 3 dorms, ( 1 st 
), 1 dep.de emp.2 sls, 
1 coz, 2 banhs, 1 lvb, 
1 area de serv. 2 vgs 
120m²  REF: 3059

APTO
VILA MARIANA

R$.1.600,00 + Cond.- 
3 dorms, (1 st ), 1 sl, 

1 coz, 1 banh, 1 vg 
85m² REF: 6628            

APTO PÇ ÁRVORE
R$ 2.600,00 + Cond. 3 
dorms (1 st ), 1 sl c/ 

sacada, 1 coz, 1 area de 
serv. 2 vgs, repleto de 
arms, 86m² REF:3041

( próx. ao Metrô)

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite), 

02 salas, edicula
completa, quintal, 02 
vagas. Localização 

excelente. R$ 900 ml.

www.pecorari.com.br
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VENDEMOS E ALUGAMOS SEU IMÓVEL C/EFICIÊNCIA E RAPIDEZ - ACLIMAÇÃO • LIBERDADE • CAMBUCÍ • PARAISO • BELA VISTA

PECORARI

LOCAÇÃO COMERCIAL
RESIDENCIAL E VENDAS

5579-3535

Locação Comercial
METRÔ

V. MARIANA
SALA COML.

180 m2  1 ANDAR 
INTEIRO R$ 7.000
BAIXO CONDOMÍNIO

METRÔ
ANA ROSA 

ESCRITORIO

R$ 1.000,00

V. MARIANA
ECRITORIO

 400 M2

8 SALAS, 3 VGS
R$ 6.000,00

Venda
EXCEL. APTO-DUPLEX

ALTO PADRÃO -
V. MARIANA 3 DORMS 
(02 STS), VARANDAS
 PISCINA C/ CHURR.

3 VGS. R$ 1.550.000,00

APTO
ACLIMAÇÃO

03 DORMS (01 STE)
SALA, COZ.

BANH. 2 VGS.
R$ 750 MIL

BELA VISTA - APTO
1 DORM, SALA, 

COZ. BANH. E AS.
R$ 440 MIL

APTO PARAÍSO
3 DORMS

R$ 450 MIL

SAÚDE - APTO
2 DORM, 1 VG

R$ 480 MIL

Locação Residencial
METRÔ ANA 
ROSA - APTO

2 DORMS
R$ 2.000

V. CLEMENTINO
APTO

2 DORMS, 1 VG
R$ 1.700

METRÔ
V. MARIANA

2 DORM,

1 VG

R$ 2.300,00

ACLIMAÇÃO
APTO 

1 DORM,
R$ 1.300

MORUMBI
APTO

3 DORMS - 1 VG

R$ 2.100

ACLIMAÇÃO
APTO

1 DORM

R$ 1.000

ACLIMAÇÃO
APTO

3 DORM, 1 VG

R$ 2.100

METRÔ
SÉ 

Conjunto Comercial

R$ 850

 

Rua tranquila, sem comércio, 3 dorms. sendo 
1 suíte, todos c/AE´s, sala p/3 ambs., 2 banhs., 
lavabo, coz., qto. empreg. c/banh., salão fes-
tas, churrasqueira, seg. eletrônica, 3 vagas.

R$ 1.100.000,00

 APTO. VILA MARIANA
PRÓXIMO METRÔ - 1 POR ANDAR

J B IMÓVEIS creci 18478
Pedro - Tel.: 3462-6846 - 97367-5370

 

Residência com 4 pavimentos, 
550m2 área útil, 1.200m2, 26 cômo-
dos sendo: 2 suítes, 4 vagas/autos, 
campinho de futebol, churrasqueira, 

canil, + 1.200m2 área 
livre para constr. uma bela piscina
R$ 800.000,00 - Ver fotos no site: 

www.jbimoveis.com.br 
Pedro: 3462-6846 - 97367-5370

 BRAGANÇA PAULISTA
PX. AO LAGO DO TABOÃO 

BAIRRO NOBRE
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3 dorms., 1 suite, 1 banheiro, 1 lavabo, sala para 
2 ambientes, jardim de inverno, cozinha, área de 
serviço, quintal, 4 vagas, excelente acabamento

 EXCELENTE SOBRADO
 Novo Zona Sul 130m2

R$ 690.000,00 (aceita permuta)

Tels. 7892-3032  -  98153-9000
3255-2011 - 2831-0337 com Nogueira

2 dormitórios, 
sala 2 ambientes, 

cozinha ampla, garagem 
demarcada.

R$ 260.000,00
Tel.: 5058-0800 
ou 96428-0663

creci 136993

APTO. PRÓXIMO 
METRÔ SÃO JUDAS

Tel. 2364-8799

Em prédio comercial 
próximo ao Metrô 

Vila Mariana. 
Av. Lins de Vasconcelos, 

3282 - conj. 41

ALUGO SALA
PARA 

CONSULTÓRIO

3 dormitórios, armários, cozinha planejada, 
sacada, lazer, 1 vaga de garagem. 

Temos Outros.

APARTAMENTO METRÔ SAÚDE
OPORTUNIDADE 
R$ 450.000,00

CONSTRUCELL IMOBILIÁRIA creci J-19241
Tel.: 5584-5252 - www.construcell.com.br

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dts., arms., b.box, sl.2 
ambs. c/sac., tábs corr. 

largas, coz. AS, QE/WC, 1 vg 
R$ 2.000,00

Fiador/Seg. Fiança

APARTAMENTO
VILA CLEMENTINO

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

APTO. 2 dts. (ste) arms. b.box, 
sl. 2 ambs. c/sac. piso frio, coz. 
plan. as, wc, Aq. central, 1 vg. 

priv. c/dep. sl. fest. pisc. 
churr.  R$ 2.500,00
Fiador/Seg. Fiança

MIRANDÓPOLIS
Ao Lado Metrô Pç. Árvore

BIENAL IMÓVEIS 
Tel.: 5581-7234

creci 4959-J

Pé Direito Alto, 64m2, 
mezanino, w.c., 
2 portas de aço. 

Oportunidade R$ 1.800,00

VILA MARIANA
SALÃO COMERCIAL 

REFORMADO

Rua 11 de Junho, próx. 
Hosp. SP,   2 dormitórios, 
sala 2 ambs, área serviço 

c/wc, 1 vaga, condom. 
baixo.  R$ 2.100,00

Tel. 5589-7784 
ou 98162-1442

APARTAMENTO 
VILA CLEMENTINO
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Dra. Karina Gonçalves da Silva
Tel.: 2574-7227 - Cel. 97227-4886
email: karina.adv.gvu@gmail.com

ADVOCACIA GVU
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Trabalhista, Cíveis (cobranças e indeniza-
ções), Família (separação e divórcio), Inventá-
rios, Adoção, Consumidor, Planos de Saúde, 
Imobiliário, Acordos judiciais e extrajudiciais, 

com métodos de mediação e arbritragem. 
Trabalho sério desempenhado por 

profissionais altamente qualificados.

COMPRO
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email: moveisnpb@trerra.com.br

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

Curso Individual 
e Personalizado

com Martha 
2275-9089/5072-2448
E.mail: tangelss@uol

com.br

RETIRO NO LOCAL
Email: clblivros@

ig.com.br
Tel. (11) 5594-4119

COMPRO 
LIVROS 
USADOS

PARA ANUCIAR
NO SÃO PAULO

ZONA SUL:
5072-2020

Roupas, 
Eletrodomésticos, 

Artigos de Papelaria e 
Instalações de Loja. 

R. Borges Lagoa, 1184.

LIQUIDAÇÃO 
TOTAL PARA 
ENTREGA DO 

PRÉDIO

 

Precisa-se, entre 25 e 40 anos 
para trabalhar em loja na 

Vila Mariana. 
Salário e horário a combinar
Contato: 98162-5544

 VENDEDORA Em Taboão da Serra
Valor R$ 28.000,00

Tratar com: 
Dra. Patrícia 99620-8795

Dr. Aclei 5052-3822
 Dr. Victalino 5584-5174

PASSO O PONTO 
3 CONSULTÓRIOS 

DENTÁRIOS 
COMPLETO

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente 
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 conce-
dida a graça especial de (esclarecer a graça desejada). 
Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima Trindade. 
Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

PARA ANUCIAR
NO SÃO PAULO

ZONA SUL:
5072-2020

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente 
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 conce-
dida a graça especial de (esclarecer a graça desejada). 
Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima Trindade. 
Prometer publicar a devoção.  A.F.

SIMPATIA
Durante 9 dias acender uma vela, rezar 9 Ave-
-Marias e 9 Pai Nossos e apaga-se a vela no 
último dia. Deixa-las acesa até acabar, logo em 
seguida publicar o mesmo anúncios  T.O.P.

ORAÇÃO
Leia os Salmos, 23, 38, 40, 41 durante 3 dias 
e faça pedidos impossíveis. Publique no 3º 
dia. Agradeço por graça alcançada. L.M.P.

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum 
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, peça 
esta ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos negócios que 
demandam. Pronta solução e cuja invocação é tardia. Oração: Meu Santo 
Expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso 
Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero. Vós 
que sois o Santo guerreiro, vós que sois o Santo dos aflitos, vós que sois 
o Santo dos desesperados, vós que sois o Santo das causas urgentes, 
proteja-me, ajuda-me, dai me força, coragem e serenidade. Atenda meu 
pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas 
horas difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a 
minha família, atenda ao meu pedido com urgencia. Devolva a paz e a 
tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto da vidada e 
levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai Nosso, 
uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  A.J.
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• CULTURA

Paisagem subterrânea ambienta atrium 
do Sesc Vila Mariana até março de 2014

Os passageiros a partir 
de 60 anos também terão 
gratuidades nos ônibus da 
capital. A Lei 15.912, que pre-
vê a isenção da tarifa para 
homens a partir dessa faixa 
etária, foi sancionada pelo 
prefeito Fernando Haddad e 
publicada no Diário Ofi cial da 
Cidade na terça, 17. 

“São avanços importan-
tes no quesito mobilidade 
urbana. Antes a gratuidade 
estava restrita às mulheres (a 
partir dos 60 anos). Agora, os 

homens também terão o be-
nefício”, anunciou o prefeito 
Fernando Haddad na manhã 
desta terça-feira (17), duran-
te a reunião do Conselho da 
Cidade, na Praça das Artes, 
no Centro.

A partir de hoje, o Executi-
vo tem prazo de 90 dias para 
regulamentar a lei. 

O prefeito afi rmou que a 
gratuidade para os homens 
já a partir dos 60 anos faz 
parte de uma série de me-
didas para priorizar o trans-

porte público na cidade. 
“Conseguimos junto ao PAC 
R$ 2,2 bilhões apenas para 
os corredores de ônibus. Ou-
tros 120 quilômetros já serão 
solicitados ao Ministério do 
Planejamento para que, até 
março, tenhamos 220 km 
de corredores com fi nancia-
mento do PAC e obras lici-
tadas para darmos impulso 
não mais apenas às faixas à 
esquerda, mas também aos 
corredores à direita”, disse 
Haddad.

anglo - 
nova arte

• TRANSPORTES

Desde 19 de dezembro, o 
Sesc Vila Mariana está com a 
intervenção artística de Lau-
ra Gorski intitulada Paisagem 
Subterrânea.

Instalação do tipo site 
specifi c, a obra - fotografi a 
impressa sobre papel, apli-
cada como um lambe-lambe 
nos painéis expositivos do 
ambiente - foi concebida a 
partir da observação das ca-
racterísticas específi cas do 
local onde estará exposta. A 
ambientação apropria-se do 
Atrium do Sesc Vila Mariana 
- ambiente que recebe con-
teúdo programático diverso 
como exposições, perfor-
mances, shows, sala de lei-
tura - como parte integrante 
do trabalho. Pelo caráter ver-
sátil dentro das artes visuais, 
obras site specifi c são pro-

postas em espaços alternati-
vos aos comumente relacio-
nados a exposições artísticas 
e costumam ser pensadas a 
partir das particularidades 
físicas, geográfi cas, sociais e 
até mesmo políticas dos lo-
cais onde serão instaladas.

Paisagem Subterrânea 
parte do estudo do espaço 
não somente como o que nos 
cerca, mas também como 
meio que existe, mas não 
é observado atentamente, 
pela força do hábito dos tran-
seuntes. Desta forma, as ima-
gens propõem uma continui-
dade ao ambiente do Atrium, 
criando uma abertura para 
outra realidade espacial, redi-
mensionando o lugar.

Laura Gorski é formada 
em Design de produto pelo 
Centro Universitário de Be-

las Artes de São Paulo. Atuou 
como educadora e assisten-
te de coordenação na Ação 
Educativa do Instituto Tomie 
Ohtake durante três anos, 
integrou a equipe de coor-
denação dos ateliês do Pro-
jeto Educativo da 29ª Bienal 
Internacional de São Paulo e 
trabalhou durante dez anos 
na ONG Comunidade Educa-
tiva CEDAC com formação de 
educadores em arte em di-
versas regiões do Brasil.

Dentre as exposições que 
participou, destacam-se as 
individuais Arquipélago dos 
lugares imaginários (Estúdio 
Buck, São Paulo, SP, 2013) e 
Paragem (Zipper Galeria, São 
Paulo, SP, 2011) e as coletivas 
Dysraphic City (Projektraum 
Kunstraum Kreuzberg, Ber-
lim, Alemanha, 2013) e  Arise 

(João Cocteu, Berlim, Alema-
nha, 2012).

A visitação vai de 20 de 
dezembro até 30 de março 
(dias 24, 25, 31/12 e 1/1/2014 
a unidade estará fechada), 
de terça a sexta das 7h às 
21h30, sábados, domingos e 
feriados, das 9h às 18h30, no  
Atrium, grátis e livre para to-
dos os públicos.

O Sesc fi ca na Rua Pelo-
tas, 141. Telefone: 5083-3000.

Pessoas com mais de 60 anos terão 
gratuidade nos ônibus municipais

O Bom Velhinho chegará ao 
Shopping da Praça dia 21

e estará esperando por você
para uma foto inesquecível.

Dias 21-22-23 das 12:00h às 17:00h
e dia 24 das 11:00h às 15:30h

Venham nos visitar são 70 lojas,
aqui você vai encontrar o presente que você procura.

Nossas lojas:
Celulares e acessórios, perfumes, bolsas, bijuterias e semijoias,

confecções masculina e feminina, importados, jogos, Informática,
artesanato, videogame, fi lmes, serviços e muito mais.

Horário especial de Natal 
Nos dias 15 e 22 domingo estaremos abertos das 10:00h às 16:00h
De 09 a14 das 9:30h às 20:00h
De 16 a 23 das 9:30h às 21:00h
Dia 24 e 31 das 9:30h às 16:00h

Aos sábados playground e brincadeiras para as crianças (grátis)
Av. Jabaquara, 760 ao lado do metrô praça da arvore - f: 5585-3374

O Bom Velhinho chegará ao O Bom Velhinho chegará ao 
Shopping da Praça dia 21Shopping da Praça dia 21

e estará esperando por vocêe estará esperando por você
para uma foto inesquecível.para uma foto inesquecível.

Dias 21-22-23 das 12:00h às 17:00h
e dia 24 das 11:00h às 15:30h

Venham nos visitar são 70 lojas,

Dias 21-22-23 das 12:00h às 17:00h

De 16 a 23 das 9:30h às 21:00h
Dia 24 e 31 das 9:30h às 16:00h

2578-8244R. Paracatu, 449 - Saúde (estac. gratuito: R. Paracatu, 531)
email: contato@takaki.com.br 2578-8244email: contato@takaki.com.br

R. Paracatu, 449 - Saúde (estac. gratuito: R. Paracatu, 531) 2578-8244R. Paracatu, 449 - Saúde (estac. gratuito: R. Paracatu, 531)

...um
Feliz Natal

e um
Ano Novo 

repleto
de

realizações.

Deseja
a todos...
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