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Duas comédias nacionais e 
animação Disney garantem 
diversão na semana de Natal

Restaurante da Aclimação produz 
bacalhau de Natal que pode ser 
entregue em casa para ceia
Página 6

Comissão da Verdade da Unifesp 
apresenta relatório parcial

As histórias tristes e 

lamentáveis ocorridas na 

região, durante o período 

da Ditadura Militar, não se 

restringem ao que ocorria 

nas dependências do Doi 

Codi, na Vila Mariana. Até 

mesmo na sede da Escola 

Paulista de Medicina (atu-

al Unifesp) havia casos 

de violações aos direitos 

humanos e cassações ou 

exonerações de profis-

sionais por conta de sua 

oposição ao regime. Na 

semana passada, quando 

se comemorava a Sema-

na de Direitos Humanos, 

a Comissão da Verdade 

Marcus Lindenberg, da 

Unifesp, apresentou resul-

tados parciais dos traba-

lhos da comissão, que terá 

relatório final apresen-

tado em 2015. O caso do 

professor Lindenberg, ali-

ás, chegou a ser mencio-

nado no relatório apresen-

tado pela Comissão Nacio-

nal da Verdade. Página 5

Atrações de Natal: 
evite o uso do carro

Novo presidente da Câmara 
quer trazer debates aos bairros

O vereador José Améri-

co Dias (PT) que comanda-

va a Câmara de Vereadores 

foi eleito como deputado 

estadual. Em seu lugar, 

assumiu outro petista - An-

tonio Donato, que tomou 

posse esta semana. Dona-

to discursou prometendo 

levar sessões da Câmara 

para cada uma das 32 sub-

prefeituras da cidade, de 

forma a aproximar o tra-

balho dos parlamentares 

à população. Vereadores 

decidem diversas medidas 

que podem beneficiar ou 

prejudicar os bairros - des-

de o orçamento destinado 

a cada subprefeitura, até 

obras que podem provocar 

desapropriações ou leis 

que podem modificar o que 

é permitido ou proibido nas 

regiões. A Lei de Zonea-

mento será uma destas dis-

cussões, em 2015.  Página 3
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O trânsito na região do 

Parque Ibirapuera  e da 

Paulista, onde estão as 

atrações de Natal, fica in-

tenso: moradores da cida-

de  e turistas querem ver 

e fotografar tudo. O ideal 

é ir de ônibus ou até mes-

mo de bike: veja as dicas 

sustentáveis para curtir o 

Natal na cidade.  Página 7
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Bazar de Natal
de Última Hora
na Casa de Viver

Rua Afonso Celso, 140 - Vila Mariana 
Estacionamento ao lado

Infs: casadeviver@icloud.com

Para Crianças: Oficinas, Contação de 
Histórias, Pula-Pula, Piscina de Bolinhas. 
Para Adultos: Produtos Exclusivos.
Para a Família: Diversas Opções de Alimentação

PRESENTES! GOSTOSURAS! BRINCADEIRAS!

Dia 19/12, sexta, das 14h às 20h
Dia 20/12, sábado, das 10h às 16h

Venha curtir com a família e aproveite para 
comprar aquele presente de última hora.

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002 
Mirandópolis

2578-0636
2577-7972
5589-9386

Ilumine o Natal com esperança de amor, esperança de dias melhores.
Ilumine um olhar com cumprimentos de felicidades e paz.

Que todo encanto deste momento perdure por todo Ano Novo que
se aproxima. BOAS FESTAS!

São os votos da Imobiliária Galeão a todos
amigos, funcionários e clientes.
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Contação de 
histórias no Ipiranga

Dia 20 de dezembro, sá-
bado, às 16h, o SESC Ipiran-
ga apresenta a contação de 
histórias “Mitos do Mato”, 
com a Cia Arte Negus. Os 
contadores Elaine Guarani e 
Augusto Figliaggi interpretam 
os palhaços Cabeça e Magre-
ta, que acabam de chegar de 
uma viagem a um local cheio 
de pescadores contadores 
de “causos”, lá do centro-
-oeste brasileiro. A entrada 
é gratuita. O SESC Ipiranga 
fi ca  na Rua Bom Pastor, 822. 
Informações: 3340-2000

Antonio Nóbrega 
no Ibirapuera

No dia 20 de dezembro, 
às 19 horas, o músico, com-
positor e dançarino Antonio 
Nóbrega sobe ao palco da 
área externa do Auditório 
Ibirapuera Oscar Niemeyer, 
no Parque do Ibirapuera, para 
comandar um show gratui-
to, cirandas e a exibição de 
“Brincante”, novo filme de 
Walter Carvalho sobre a sua 
trajetória.  A área externa do 
Auditório Ibirapuera Oscar 
Niemeyer fica na Av. Pedro 
Álvares Cabral, s/n – Portão 2 
do Parque do Ibirapuera.

Canto lírico no 
Shopping Plaza Sul

O Shopping Plaza Sul po-
derão apreciar as apresenta-
ções exclusivas do tenor Jor-
ge Durian. A atração faz parte 
da programação especial 
de Natal. As apresentações 
acontecerão nos dias 19 de 
dezembro, às 19h; no sábado, 
20 de dezembro, às 18h, e no 
domingo, 21 de dezembro, às 
17h. O espetáculo acontece 
na Praça de Alimentação, ao 
lado da decoração de Natal 
do shopping. Nos dias 19 e 
20 a soprano Giovanna Maira 
fará participação especial. 
O Shopping Plaza Sul fi ca na 
Praça Leonor Kaupa, 100 - Jd. 
da Saúde.

Mostra  “Tempo de 
Riso” no Ipiranga

Até 30 de dezembro, o 
Sesc Ipiranga recebe a Mostra 
Tempo de Riso, com comé-
dias absurdas e sátiras ácidas 
do ator, diretor e roteirista 
Mel Brooks. As exibições 
acontecem sempre às terças 
e quintas, às 19h30, com re-
tirada gratuita de ingressos 
na Bilheteria, a partir de 1h 
antes de cada sessão. Dia 23 
de dezembro, será exibida “A 
História da Mundo – Parte I”. 
A classifi cação indicativa é 14 
anos. O SESC Ipiranga fi ca  na 
Rua Bom Pastor, 822. Informa-
ções: 3340-2000.

Exposição de 
Cerâmica

Até 19 de dezembro, de 
2ª a 6ª feira, das 9h às 18h e 
aos sábados das 9h às 14h, 
69 expositores e 329 peças 
estão à disposição na Expo-
sição Anual de Cerâmica do 
Instituto de Arte Cerâmica, 
da Fundação Mokiti Okada. O  
evento apresenta trabalhos 
desenvolvidos por ceramistas, 
professores e alunos da esco-
la.  A exposição acontece à 
Rua Frei Euzébio da Soledade, 
84 -  Vila Mariana, próximo à 
estação Ana Rosa. Informa-
ções: 5573-8099.

Problemas com a 
bebida? Procure AA

O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
às  sextas-feiras, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefi ca na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 - 
ao lado da Estação São Judas 
do Metrô. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.
com.br. Outras informações 
3315 -9333 (24 horas).  

Síndrome das
pernas inquietas

A Unifesp está pesquisan-
do o efeito dos exercícios físi-
cos em pacientes com Síndro-
me das Pernas Inquietas (SPI) 
como forma de tratamento 
sem remédios para redução 
dos sintomas.Podem parti-
cipar da pesquisa homens e 
mulheres com idade entre 
45 e 65 anos com suspeita 
de SPI e que não pratiquem 
exercícios físicos regular-
mente. Interessados entrar 
em contato com Marcelo no   
e-mail  casemiro.marcelo@
gmail.com  ou comparecer no 
Ambulatório de Neuro-Sono, 
Disciplina de Neurologia da 
Unifesp às quartas-feiras, a 
partir das 13h, , Balcão 5 à Rua 
Pedro de Toledo, 650.

IHDI recicla óleo 
de cozinha

O IHDI - Instituto de Huma-
nização e Desenvolvimento In-
tegral, está reciclando óleo de 
cozinha e aceita doações do 
produto em prol da Estação 
Bem-Estar (Albergue), Cre-
che e CCA.  Entregas na Rua 
Lord Cockrane, 505 - Ipiranga 
Informações pelo site: www.
ihdi.org.br ou pelo telefone 
2062-1352.

Colabore com
sacolinhas de Natal

O multi-instrumentista 
Mario Manga se une a Mariana 
Aydar para uma apresentação 
especial no Centro Cultural 
São Paulo (CCSP). O show 
conta com um repertório de 
canções que marcaram a rela-
ção do pai com a fi lha, sejam 
músicas que os dois ouviam 
juntos ou que cantaram em 
parceria. O espetáculo aconte-
ce dia 21, às 18h, e é gratuito e 
livre. O Centro Cultural fi ca na 
Rua Vergueiro, 1000 (estação 
Vergueiro do metrô). Fones: 
3397-0001 e 3397-0002.

 Colabore com
sacolinhas de Natal

O Grupo Amor está mon-
tando as sacolinhas de Natal 
para as crianças carentes de 
Juquitiba e algumas comuni-
dades carentes de São Paulo e 
necessita de fraldas, brinque-
dos, doces,alimentos, roupas, 
produtos de higiene. Informa-
ções pelo e-mail: amor.luz.
caridade@hotmail.com.Tele-
fones: 5071-9285/2967-2935 
/97463-1512 falar com Edna 
ou Marcia. Visite a página do 
grupo no facebook: Amor e 
Luz “Família e Amigos”

Tratamento de 
adolescentes

A Unifesp recruta adoles-
centes obesas, com idade 
entre 10 e 19 anos, que apre-
sentem perda involuntária de 
urina durante esforço físico.
As candidatas passarão por 
tratamento com exercícios 
de fi sioterapia para o fortale-
cimento do assoalho pélvico 
e atendimento clínico, com o 
objetivo de melhorar a quali-
dade de vida. Não serão aceitas 
pacientes com problemas neu-
rológicos ou do trato urinário 
diagnosticados. Inscrições: 
5576-4360, das 8h às 16h.

Hiperatividade
em crianças

A Unifesp recruta crianças 
do sexo feminino e mascu-
lino, com idade entre 7 e 
14 anos, com suspeita ou já 
diagnosticadas com Trans-
torno de Défi cit de Atenção/
Hiperatividade, para partici-
par de um programa que visa 
avaliar os possíveis benefícios 
do exercício físico e do con-
sumo dos ômegas sobre o 
comportamento e a atenção. 
Não haverá nenhum custo 
ao participante. Inscrições: 
pesquisaTDAH@gmail.com / 
5549-2500, das 7h30 às 18h30.

• ACONTECE • HORÓSCOPO

Áries - 21/03 a 20/04 
O ideal é que você seja 

prudente com assuntos de 
dinheiro, principalmente no 
meio da semana. Investir em 
negócios arriscados gera um 
risco desnecessário e  o ariano 
pode se complicar. A infl uência 
astral, para aventuras e espe-
culações devem ser razoáveis. 
Seja prudente.  
Touro - 21/04 a 20/05 

Novos planos para a sua 
carreira e formação profis-
sional devem ser estudados 
agora e com urgência. Os as-
tros  estão influenciando de 
maneira positiva a sua vida 
amorosa, mas o taurino preci-
sa colaborar sendo mais gen-
til com aqueles que ama...  
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

O geminiano precisa deixar 
de se preocupar com o que 
os outros possam fazer ou 
dizer a seu respeito. Ninguém 
é perfeito e suas ações não 
necessariamente irão agradar 
a todos o tempo todo. 
Câncer - 21/06 a 21/07

O canceriano deve apro-
veitar as vibrações planetárias 
e aguardar bons resultados. 
Infl uências benéfi cas o atingi-
rão e receberá surpresas agra-
dáveis, ouvirá boas notícias e 
até confissões que poderão 
ajudá-lo no futuro. 
Leão - 22/07 a 22/08

Suas boas qualidades e 
habilidades o influenciarão 
de maneira benéfi ca. Pessoas 
importantes para você, princi-
palmente se forem parentes 
ou conhecidos, irão ajudá-lo 
no trabalho.  
Virgem - 23/08 a 22/09

Quando a gente ama de 
verdade, não quer impor, quer 
trocar. É nisso que o virginiano 
deve pensar quando for dialo-
gar com a pessoa amada, ou 
com fi lhos e pais. Experiência 
não é tudo. Valorize o senti-
mento.  
Libra - 23/9 a 22/10

 O libriano deve evitar qual-
quer ação impensadaou impru-
dente que possa afetar seu 
equilíbrio nervoso. Por outro 
lado, sua saúde melhorará 
totalmente, suas chances de 
sucesso geral também se-
rão evidentes. Faça o teste.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Seu sentido mais aguçado 
nessa fase será o da visão. O 
olhar vai levá-lo ao passado, 
através de imagens que resga-
tam histórias importantes do 
passado. E também irá guiá-lo 
por novas trilhas. Confie em 
seus olhos. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

A infl uência astral propicia 
aos sagitarianos bons conta-
tos com os parentes e com 
pessoas de sua alta estima. Os 
bons resultados, dependem da 
maneira como você resolve os 
seus problemas. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Disposição tranquila e ex-
celente estado mental para 
entabular novas coisas visando 
sua melhora geral. A elevação 
da personalidade será o pon-
to máximo de seu sucesso. 
Melhora da saúde, mas não 
descuide, continue cuidando 
da alimentação.
 Aquário -21/01 a 19/02

O aquariano deve rever 
suas disponibilidades fi nancei-
ras e, se puder, fazer um bom 
investimento, sem altos riscos. 
Êxito no campo profissional, 
social e nos negócios comer-
ciais que realizar e destaque na 
vida social. Aproveite a fase! 
Peixes - 20/02 a 20/03

O pisciano deve aproveitar  
as comemorações de final de 
ano e fazer de tudo para au-
mentar seu círculo de relações 
e de amigos neste momento. 
Sucesso no trato com pessoas 
idosas e crianças, patrões ou 
empregados. A vida familiar 
entra em período de perfeita 
harmonia. 

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - A Noite da Virada DIG 
- 12 Anos - 13h40 - 16h10 - 18h30S2 - 
20h50S2 - 23h00E 

• Sala 2 - Royal Opera House: Os 
Dois Foscaris DIG - 12 Anos - 12h30E 
- 15h30I - 18h30B2 • Sala 2 - Quero 
Matar Meu Chefe 2 DIG - 14 Anos 
- 13h00T2 - 17h30U • Sala 2 - Ouija, 
O Jogo dos Espíritos DIG - 14 Anos 
- 15h20L2 - 19h50Z - 22h10S2 

• Sala 3 - O Hobbit 3: HFR 3D 
- 12 Anos - 11h00 - 14h10 - 17h20S2 - 
20h30S2 - 23h40E 

• Sala 4 - Interestelar DIG - 12 
Anos - 18h00S2 - 21h40S2 • Sala 4 
- Operação Big Hero 6 DIG (Dub) - 
Livre - 12h20 - 15h00 

• Sala 5 - Debi e Lóide 2 DIG 
(Dub) - 12 Anos - 11h20 - 14h00 - 
16h40S2 - 19h20J2 - 22h20S2 

• Sala 5 - Êxodo: Deuses e Reis 
DIG (Dub) - 12 Anos - 19h20N • Sala 6 
- O Hobbit 3: HFR 3D (Dub) - 12 Anos 
- 11h30 - 14h40 - 17h50S2 - 21h00S2 

• Sala 7 - O Hobbit: A Batalha 
dos Cinco Exercitos DIG - 12 Anos - 
12h00 - 15h10 - 18h20S2 - 21h30S2 

• Sala 8 - O Hobbit 3: HFR 3D - 12 
Anos - 12h30G2 - 15h40S2 - 18h50S2 
- 22h00S2 • Sala 8 - Grease Nos 
Tempos da Brilhantina DIG - Livre 
- 12h30I 

• Sala 9 - Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 1 DIG - 14 Anos - 12h10 
- 14h50 - 17h40S2 - 20h40S2 • Sala 9 

- Grease Nos Tempos da Brilhantina 
DIG - Livre - 23h55E 

• Sala 10 - Quero Matar Meu 
Chefe 2 DIG - 14 Anos - 21h20J2 

• Sala 10 - As Aventuras de Pa-
ddington DIG (Dub) - Livre - 11h10 
• Sala 10 - Operação Big Hero 6 
3D (Dub) - Livre - 13h50 - 16h30S2 - 
19h00S2  • Sala 10 - Êxodo: Deuses 
e Reis 3D - 12 Anos - 21h20N 

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

• Sala 1 - O Hobbit 3: HFR 3D - 
12 Anos - 12h00 - 15h10 - 18h20S2 
- 21h30S2 

• Sala 2 - O Hobbit 3: HFR 3D - 12 
Anos - 13h00 - 16h20S2 - 19h20S2 - 
22h30S2 

• Sala 3 - O Hobbit: A Batalha 
dos Cinco Exercitos DIG - 12 Anos 
- 11h20G2 - 14h30 - 17h40S2 - 20h50S2 
- 23h50E 

• Sala 3 - Grease Nos Tempos da 
Brilhantina DIG - Livre - 11h20I  • 
Sala 4 - Jogos Vorazes: A Esperança 
Parte 1 DIG - 14 Anos - 21h00J2  • Sala 
4 - As Aventuras de Paddington 
DIG (Dub) - Livre - 11h30  • Sala 
4 - Operação Big Hero 6 3D (Dub) 
- Livre - 14h00 - 16h15S2 - 18h40S2  • 
Sala 4 - Êxodo: Deuses e Reis 3D - 12 
Anos - 21h00G • Sala 4 - Grease Nos 
Tempos da Brilhantina DIG - Livre 
- 23h55E 

• Sala 5 - A Noite da Virada DIG 
- 12 Anos - 12h40 - 15h00 - 17h30S2 - 
20h00S2 - 22h10S2 

• Sala 6 - Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 1 DIG - 14 Anos - 13h30S2 
- 16h30S2 - 19h10S2 - 22h00S2 

• Sala 7 - Royal Opera House: Os 
Dois Foscaris DIG - 12 Anos - 12h30E 
- 15h30A - 18h30A2  • Sala 7 - Quero 
Matar Meu Chefe 2 DIG - 14 Anos 
- 12h20 - 14h50U2 - 17h20Z  • Sala 
7 - O Abutre DIG - 14 Anos - 19h50Z 
- 22h20S2 

Legendas:A-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quinta (18); E-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (20); G-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quinta (18), 
Sexta (19) e Sábado (20); I-Esta 
sessão será exibida SOMENTE Do-
mingo (21); N-Esta sessão NÃO será 
exibida Segunda (22), Terça (23) e 
Quarta (24); T-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Sexta (19), Segunda 
(22) e Quarta (24); U-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sexta (19), 
Sábado (20) e Segunda (22); Z-Esta 
sessão NÃO será exibida Quinta 
(18), Terça (23) e Quarta (24); A2-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Terça (23); B2-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Quinta-feira (18/12) 
e Terça-feira (23/12).G2-Esta sessão 
NÃO será exibida Domingo (21); J2-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Segunda (22) e Terça (23); L2-Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado 
(20) e Domingo (21);S2-Esta sessão 
NÃO será exibida Quarta (24);T2-
-Esta sessão NÃO será exibida 
Sábado (20).

• EMPREGO

• CINEMA

Cinema tem estreias divertidas

Semana de Natal não é se-
mana de Natal sem um lança-
mento Disney nos cinemas.Des-
ta vez, a estreia fi ca por conta 
da animação Operação Big 
Hero 6. Nele, na cidade high-
-tech de San Fransokyo, o pro-
dígio da robótica Hiro Hamada 
vê a paz local ser ameaçada por 
forças poderosas e, acompa-
nhado pelo robô Baymax, se 
une a um time de combatentes 
inexperientes determinado a 
enfrentar os inimigos e salvar o 
paraíso futurista da destruição.

Outra opção de estreia para 

esta sexta é Noite da Virada, co-
média nacional. 

Durante uma festa de Ré-
veillon na casa de Ana (Julia 
Rabello) e Duda (Paulo Tiefen-
thaler), o banheiro é o foco de 
todas as fofocas e polêmicas. 
É onde Duda confessa à espo-
sa que vai deixá-la pela vizinha 
Rosa (Luana Piovani), que, por 
sua vez, leva um casamento 
bem monótono com Mario 
(Marcos Palmeira). É também 
onde Alê (Luana Martau) conta 
a Ana suas aventuras sexuais 
com o namorado (João Vicen-

te de Castro), e onde um con-
vidado trafi cante (Taumaturgo 
Ferreira) faz os seus negócios. 
Na noite da virada do ano, tudo 
pode acontecer.

Quem esperar um pouco 
mais pode conferir outra comé-
dia nacional - os Caras de Pau, 
com Leando Hassum e Marcius 
Melhem, em que Jorginho e 
Pedrão se envolvem em uma 
série de confusões na adapta-
ção para as telonas do seriado 
homônimo da Rede Globo, que 
contou com três temporadas. 
Estreia dia 25.

Que tal começar o Ano Novo 
empregado? Confi ra oportunidades

Com 1.113 vagas temporá-
rias em aberto, sendo 228 sem 
exigência de experiência, o 
Centro de Apoio ao Trabalho 
(CAT), da Secretaria Municipal 
do Desenvolvimento, Trabalho 
e Empreendedorismo (SDTE), 
oferece aos candidatos a pos-
sibilidade de conquistar um 
emprego ainda em 2014. Os 
segmentos em destaque são 
os de serviço, comércio e saú-
de. No total estão cadastradas 
no CAT mais de 7 mil vagas.

São 600 vagas para pro-
motor de vendas com ensino 
médio completo – salário de 
R$ 979,31. As oportunidades 
estão distribuídas em bairros 

como Santa Cecília, Vila Car-
rão, Santana e Vila Mascote.

Para ajudante de carga e 
descarga de mercadorias são 
100 postos a serem preenchi-
dos – salário de R$ 724,00. O 
ensino fundamental em anda-
mento será exigido dos inte-
ressados no processo seletivo. 
Já vigilantes com ensino médio 
completo pode disputar 100 
oportunidades com salário di-
ário de R$ 100,00.

Quem busca trabalho tem-
porário como atendente de 
balcão encontra 30 oportuni-
dades. Serão aceitos candida-
tos com o ensino fundamen-
tal incompleto – salário de R$ 

850,00. O cargo de manobrista 
oferece salário entre R$ 970,00 
e R$ 1.360,00. Algumas das va-
gas exigem o ensino médio em 
andamento.

Na área da saúde são 20 
postos para técnico de en-
fermagem com ensino mé-
dio completo – salário de R$ 
130,00 por dia. Os seleciona-
dos precisam ter disponibili-
dade para trabalho em escala 
12 por 36, das 7 às 19h ou das 
19h às 7h.

Outras informações estão 
disponíveis no site www.pre-
feitura.sp.gov.br/trabalho ou 
na Central de Atendimento ao 
Munícipe, pelo telefone 156.
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Novo presidente da Câmara quer vereadores nos bairros
Já no início do ano, o pre-

feito Fernando Haddad deve 
enviar para a Câmara o pro-
jeto de lei que modifica a 
Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, para que fi que adequa-
da e dialogue com o Plano 
Diretor Estratégico aprovado 
em 2014. O debate promete 
ser intenso e se estender ao 
longo de todo o ano, afinal 
mudará as regras relativas a 
novas construções e também 
tipos de negócios permitidos 
ou proibidos em cada bairro 
da cidade. 

Mas, como a população 
pode participar deste pro-
cesso? No final do ano, fo-
ram promovidas ofi cinas para 
que qualquer morador ou 
organizações civis pudessem 
apresentar propostas e opi-
nar sobre as alterações que 
foram propostas ao zonea-
mento atual pela Prefeitura. 
Entretanto, será na Câmara 
que estas alterações serão 
rechaçadas ou aprovadas, 
efetivamente. Como poderia 
a população pressionar seus 
vereadores? Como podem 
associações de moradores 
participar, opinar no processo 
de votação?

Esta semana, o vereador 
Antonio Donato (PT) assumiu 
a presidência da Câmara. Ele 
substituiu o também petista 
José Américo Dias que se ele-
geu deputado estadual e dei-
xa a o parlamento paulistano. 

Em seu discurso de posse, 
Donato afirmou que uma 
megalópole como a nossa 
“tem dinâmicas regionais 

muito próprias que precisam 
ser reconhecidas”. Para ele, 
os mandatos de cada ve-
reador dão conta de parte 
importante dessas dinâmi-
cas. “Mas é necessário um 
esforço da Câmara enquanto 
instituição para superarmos 
a sensação de distanciamen-
to entre representantes e 
representados”, declarou o 
parlamentar. 

Para que esse distancia-
mento seja minimizado e as 
diferenças regionais deba-
tidas, Donato propôs que 
sejam realizadas sessões do 
parlamento em cada uma das 
32 subprefeituras da cidade. 

“Realizaremos, ao longo 
de 2015, sessões da Câmara 
em cada uma das subprefei-
turas. É uma oportunidade 
para um diálogo mais ob-
jetivo com as lideranças de 
cada comunidade, com os 
conselheiros participativos, 
com os cidadãos, buscando 
debater a realidade de cada 
bairro, suas aspirações e 
suas demandas”, disse o 
petista, que também citou 
a aprovação da nova Lei de 
Uso e Ocupação do Solo, 
que deve ser enviada para 
a Câmara em fevereiro pelo 
Executivo. “A Lei de Zone-
amento é a aplicação, na 
prática, das diretrizes do 
Plano Diretor Estratégico. 
É a ferramenta com a qual 
o poder público executa o 
planejamento urbano, deta-
lhando bairro a bairro, rua a 
rua, o que pode existir em 
cada lugar”, afirmou.

O petista Antonio Donato disse, em seu discurso de posse, que pretende realizar sessões com vereadores nas 32 subprefeituras da cidade

Almoço, tratamentos de beleza e 45 marcas de produtos exclusivos
com preço justo e ótima qualidade pra você sair de sacola cheia.

Você vai encontrar:
Roupas, Acessórios, Calçados, Bolsas, Artesanatos,
produtos importados, Doces Gourmet, Cosméticos,

Aromatizantes de Ambiente, Bijouterias e muito mais!

Apoio:Local: Clube Aquático do Bosque
Rua Traituba, 287 - Bairro Saúde - SP

Data: 20 e 21 de Dezembro
Sábado das 11h às 19h - Domingo das 11h às 18h

Serviço de ValetDonato substituirá José Américo, que se elegeu deputado estadual
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Casas de RepousoOdontologia
S�ú�� � es�é�ic�

P�r� ���n�i�� �es�� 
e�paç�, �nf����-�� ��l� 
���ef���: 5072-2020

Estética

Cuidadores

Psicologia

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.

Terapia Alternativa

Custo da construção civil 
aumentou 6,4% em um ano

O custo da construção civil 
no estado de São Paulo atingiu 
R$ 1.169,24 o metro quadrado 
em novembro, com alta de 
0,02% em relação a outubro. 
No acumulado de 2014, o custo 
da construção acumula alta de 
6,34%. Em 12 meses, o indicador 
apresenta avanço de 6,4%.

Os dados são de pesquisa da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) 
e do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de 

São Paulo (SindusCon-SP). O 
cálculo desconsidera as obras 
benefi ciadas com a desonera-
ção da folha de pagamentos.

De acordo com o levanta-
mento, divulgado hoje, os cus-
tos com mão de obra perma-
neceram estáveis em relação 
a outubro, assim como os salá-
rios dos engenheiros. Os custos 
com materiais de construção 
registraram elevação de 0,06%.

Em relação às obras incluí-

das no programa de desonera-
ção da folha de pagamentos, o 
custo da construção apresen-
tou alta de 0,02% em novembro, 
chegando a R$ 1.087,69 o metro 
quadrado.

O preço da mão de obra 
ficou estável, assim como os 
salários dos engenheiros. O ma-
terial de construção aumentou 
0,06%. No acumulado de 2014, o 
índice aumentou 6,22%.

Produtos Naturais
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Comissão da Verdade na Unifesp apresenta relatório parcial
Que impactos negativos 

teve a ditadura militar bra-
sileira em uma faculdade de 
medicina? A Escola Paulista 
de Medicina, uma das mais 
conceituadas do país, guarda 
histórias tristes e que de-
monstram os males que um 
regime antidemocrático pode 
trazer à educação e ao desen-
volvimento do país. Mais do 
que isso, coleciona relatos 
deprimentes de violações aos 
direitos humanos.

Tudo isso fi ca constatado 
no relatório parcial da Co-
missão da Verdade Marcos 
Lindenberg (CVML), apresen-
tado dia 12, durante a cele-
bração da Semana de Direitos 
Humanos. Em 2015, a Unifesp 
(antiga EPM) deve concluir 
o relatório com ainda mais 
dados. 

O relatório da CVML mos-
tra que, na região, não foi 
apenas o Doi Codi - central 
que repreendia, torturava e 
matava pessoas que ques-
tionavam ou se opunham ao 
regime - que foi palco de vio-
lações aos Direitos Humanos. 

Incumbida de apurar ca-
sos graves de violação dos 
Direitos Humanos ocorridos 
durante a época da ditadura 
militar, a CVML vem investi-
gando situações envolvendo 
membros da comunidade 
universitária, incluindo docen-
tes, alunos, funcionários, bem 
como pessoas prejudicadas 
por atos da instituição, ainda 
que sem vínculo formal.

O relatório parcial apre-
sentou o andamento das ati-
vidades, que já colheu de-
poimentos de perseguidos 

Osnir Hamburger faz sucesso com almoço self service de sabor 
caseiro e grande variedade. Pratos e lanches também podem ser 

entregues em casa ou no escritório para almoço ou jantar

políticos, familiares e amigos, 
para redação do perfi l dessas 
pessoas, bem como conse-
guir identifi car outros nomes 
de militantes e, inclusive, de 
delatores e pessoas ligadas 
ao regime. 

A bancada falou sobre a 
missão à Argentina, onde os 
trabalhos já estão mais adian-
tados; reparações, como a 
homenagem aos cassados, 
dentre eles Marcos Linden-
berg, que recebeu postuma-
mente o título de reitor da 
universidade e ganhou um 
busto, que deverá ser insta-
lado no prédio da Reitoria; 
análise de documentação, in-
clusive atas de reuniões para 
identifi car ações ditatoriais; e 
sobre histórico de resistências 
de militantes e colaborações 
com o regime.

O caso de Marcos Linden-
berg foi mencionado, inclusi-
ve, no relatório nacional da 
Comissão da Verdade (CNV). 
No documento é citada sua 
exoneração, enquanto ainda 
exercia a função de reitor, 
assim como dos professores 
Sebastião Baeta Henriques e 
David Rosemberg, do Procu-
rador da Escola Paulista de 
Medicina (EPM) Fábio Braz 
Gianini, e do assistente de 
ensino Jesus Carlos Machado, 
todos afastados meio dos 
“Atos Normativos da Revo-
lução”, AI 1. Houve, inclusive, 
um Inquérito Policial Militar 
no âmbito interno da Escola, 
liderado pelos professores 
Antônio Bernardes de Olivei-
ra, Rodolfo de Freitas e Otto 
Bier.

A CVML apresentou, tam-

bém, uma lista de alunos e 
professores que sofreram vio-
lações de direitos humanos, 
como os professores Clóvis 
Eduardo Tadeu Gomes e He-
leneide Rezende de Souza 
Nazareth. Além disso apontou 
os próximos caminhos para 
fi nalização dos trabalhos em 
2015 com a escrita do Relató-
rio Final. O documento abor-
dará, ainda, as denúncias da 
CNV sobre supostas violações 
de direitos humanos por dois 
médicos da EPM, casos cuja 
documentação ainda está 
sendo estudada.

Na audiência, a bancada 
foi composta pela vice-reitora 
Valéria Petri, a coordenadora 
da CVML, Ana Nemi, o re-
presentante dos técnicos e 
também coordenador, Elson 
Matos, e Paulo de Tarso, re-
presentante dos estudantes 

na comissão. Dentre os mem-
bros que compareceram ao 
auditório, esteve presente o 
vereador de São Paulo Gilber-
to Natalini. 

Ele parabenizou as ações 
realizadas até o momento e 
se colocou à disposição para 
intermediar uma conversa 
entre a presidência do Con-
selho Regional de Medicina 
e a comissão, que tem por 
objetivo ter acesso às atas 
de reuniões da época da di-
tadura, com o objetivo de 
conseguir identifi car possíveis 
condutas anti-éticas por parte 
de médicos durante o regime. 
“Esses casos precisam vir à 
tona e desvendados, para 
que as pessoas que foram 
perseguidas e os familiares 
dos desaparecidos políticos 
possam viver de forma mais 
serena”, completou.
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Restaurante na Aclimação produz e 
entrega bacalhau para ceia de Natal

Finalizar a compra dos pre-
sentes, organizar a mesa, dei-
xar o casa em ordem, pensar 
no visual, as tarefas da véspe-
ra de natal são tantas que fi ca 
difícil dar conta de tudo, é por 
isso que o restaurante Família 
Presto, na Aclimação em São 
Paulo, tem uma sugestão de-
liciosa para a ceia.

Bacalhau no pacotinho é a 
dica do restaurante para uma 
ceia leve, saudável e sabo-
rosa. Considerado um peixe 
nobre herdado por colonos 
portugueses o bacalhau cos-
tuma ser astro das refeições 
comemorativas, além de deli-
cioso o prato da um charme a 
mais na mesa natalina. O pra-
to exclusivo do Família Presto 
leva o bacalhau fresco Gadus 
Morhua, nativo dos mares do 
Atlântico Norte ele é conside-
rado o legitimo bacalhau. 

“Nossa receita leva filé 
de bacalhau fresco Gadus 
Morhua, regado no azeite 
extra virgem, legumes como 
batata, cenoura, vagem, alho 
poró, alcaparras e azeitonas 
pretas, envoltos em papel 
alumínio, quisemos fazer algo 
diferente dos pratos tradi-
cionais que levam o peixe”, 
explica André Cotta, proprie-
tário do Família Presto. “O 
prato é bastante elogiado 
quando servimos no almoço, 
a ideia é fazer com as pessoas 
aproveitem o dia para ficar 
mais tempo com a família, 
sem a preocupação com a 
ceia”, fi naliza André. O prato 
cai muito bem acompanhado 
de arroz branco e salada de 
folhas. 

Saboroso com alto valor 
nutritivo e de fácil digestão, 
o bacalhau traz muitos bene-
fícios a saúde, reduz o coleste-
rol, ajuda a prevenir doenças 
cardiovasculares, e é rico em 
minerais como ferro e fósfo-
ro. Com tantas propriedades 
o prato é muito bem recebido 

Para a ceia de Na-
tal, o Restaurante 
Femília Presto vai 
preparar  o Baca-
lhau no Pacotinho 
(acima) ou Filé 
Mignon à Milanesa 
ao molho branco 
com brócolis, para 
entrega no próprio 
dia 24, facilitando 
a vida das famílias. 
A casa já é conhe-
cida na região 
pelo preparo de 
deliciosas pizzas 

em reuniões de famílias e da-
tas comemorativas. 

Para quem fi cou curioso o 
prato será servido no almoço 
no dia 19 de dezembro no 
restaurante, as encomendas 
para a ceia podem ser feitas 
até dia 20.

Outra sugestão do res-
taurante é o Filé mignon a 
milanesa ao molho branco 
e brócolis gratinado, a dica 
aqui é servir com salada de 
macarrão com legumes ou 
salada crua. 

O Bacalhau no pacotinho 
sai por  R$85,00 kg ou  custo 
por pessoa de R$34,00.

Já o Filé Mignon à Milane-
sa ao molho branco brócolis 
vale R$92,00 kg e o custo por 
pessoa fi ca em R$36,00.

As entregas serão feitas 
no próprio dia 24/12

O Restaurante Família Pres-
to fi ca na Rua Esmeralda, 39 – 
Aclimação. Outras informações 
pelos telefones  3207-1749;  
3207-1094; e 3115- 1615. Site: 
www. familiapresto.com.br

O Horário de funciona-
mento da casa é de segunda a 
sexta-feira das 11h45 às 14h45 
( Almoço Executivo) e para o 
jantar de  Domingo a quinta-
-feira – 18h às 23h ;  sexta-feira 
e sábado – 18h às 00h.

Pizzas e tradição
Há 25 anos no mercado, a 

Família Presto, Restaurante e 
Pizzaria, foi pioneira no lança-
mento da pizza de alho negro 
no Brasil. 

Localizado no bairro da 
Aclimação em São Paulo, o 
restaurante tem um ambiente 
aconchegante e ousadia em 
seus pratos diferenciados e 
pizzas gourmet. 

O cardápio de almoço exe-
cutivo oferece irresistíveis 
receitas a preços convidativos 
todos os dias da semana. O ha-
ppy hour traz diversas opções 
de porções e drinks que tam-
bém atraem público cativo. 
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M E I O A M B I E N T E
Investir no virtual mais que no material

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!

Agencia Brasil/EBC Heloisa Ballerini/SECOM

Wikipedia

Instituto Akatu sugere que pessoas passem a armazenar filmes, discos e livros em arquivos nas nuvens, evitando consumo de materiais

A sociedade do futu-
ro é a sociedade do 
bem-estar, aquela que 

vai ter seres humanos que 
compreendem que é mais 
importante se sentir bem e 
em harmonia com o ambiente 
que nos cerca do que ter pro-
dutos em excesso. Somente 
através desta compreensão é 
que poderá haver abasteci-
mento de alimentos e outros 
recursos naturais essenciais à 
vida para todos os seres hu-
manos na velocidade em que 
a natureza permite, ou seja, 
de forma renovável e não de 
maneira que coloque em risco 
o planeta. Para construir esta 
nova sociedade, o Instituto 
Akatu propõe Dez Caminhos 
para a Produção e o Consumo 
Consciente, que vêm sendo 
abordados quinzenalmente 

pelo jornal SP Zona Sul. 
Um deles têm estreita rela-

ção com a mudança de cultura 
e atitude que a sociedade do 
futuro exige. O sexto manda-
mento propõe que o Virtual 
seja mais valorizado que o Ma-
terial. Se até hoje as pessoas es-
tão habituadas a comprar dvds 
e cds para compor sua video-
teca ou discoteca com � lmes 
e músicas preferidas, deverão 
passar a aprender que o ideal 
é evitar este armazenamento 
em discos, em embalagens 
plásticas e com livretos em 
papel. Quando passa a alugar 
ou comprar filmes e álbuns 
musicais através de downloads 
em sites o� ciais, o consumidor 
não infringe nenhuma lei de 
direito autoral. 

O mesmo vale para livros, 
revistas, jornais… Quanto mais 

a consulta online se populariza, 
menos material é necessário 
para que o conteúdo seja espa-
lhado de forma democrática e 
menos custosa ao meio ambien-
te, por não demandar material 
para sua produção (papel, po-
licarbonato e outros plásticos, 
tinta para impressão e outros 
recursos naturais). Haverá me-
nor consumo de água e energia 
usados no processo e no trans-
porte, inclusive de cargas tanto 
nas etapas de extração, trans-
formação e produção quanto 
nas de distribuição e varejo. 

Empresas, órgãos públicos 
ou até escolas podem investir 
em trabalhos virtuais e pou-
ca impressão, evitando o uso 
do papel. O armazenamento 
“em nuvens” evita o consu-
mo de pen drives ou outros 
dispositivos. Nas salas de au-

las, professores já estão inves-
tindo no envio e recebimen-
to de trabalhos por internet.

O incentivo ao uso do am-
biente virtual tem outra van-
tagem, a longo prazo. Além 
de não gerarem resíduos, as 
opções não materiais tendem 
a criar empregos de melhor 
qualidade e apóiam o desafio 
do desenvolvimento de tecno-
logias mais avançadas. O uso do 
ambiente virtual para compar-
tilhamento de informações au-
menta a produção de aparelhos 
eletrônicos, mas deve estimular 
a criação de tecnologias que 
prolonguem a vida e reduzam 
os gastos energéticos. O desa� o 
é usar cada vez menos minério, 
petróleo e seus derivados - não 
só na produção de cds e dvds, 
como também nos eletroeletrô-
nicos e periféricos.

REUTILIZE PASSEIO

Wikimidia

LÂMPADAS: DEPOIS DE USAR, DEVOLVA
Depois de anos de nego-

ciações, foi assinado no � nal 
de novembro um acordo para 
implantação do Sistema de 
Logística Reversa de Lâmpa-
das Fluorescentes, de Vapor 
de Sódio e Mercúrio e de Luz 
Mista. Toda a cadeia envolvida 
na produção e comercializa-
ção passa a se responsabilizar 
pelo recolhimento e desti-
nação do produto após uso 
e descarte pelo consumidor. 
A intenção do Ministério do 
Meio Ambiente é de que, aos 
poucos, a quantidade de lâm-
padas recolhidas aumente e 
deixe de ser uma iniciativa em 
pequena escala.  

“A ideia é que a gente possa 
aprimorar isso com o tempo, 
e mais do que aprimorar, que 
seja um exemplo para fechar 
as outras cadeias de logística 
reversa”,  disse a Ministra do 
Meio Ambiente Izabella Tei-
xeira. A partir do acordo, será 
estabelecido um cronograma 
para que aos poucos a logís-
tica reversa seja implantada. 

A indústria deverá se preo-
cupar não apenas em produzir 
e vender, mas também em co-
letar o material que não deve 
ser descartado diretamente no 
lixo comum. Como a medida 
vale para todo setor, as em-
presas que não respeitarem as 

normas de descarte terão que 
responder judicialmente de 
acordo com a Lei de Crimes 
Ambientais. 

O presidente-executivo da 
Associação Brasileira de Im-
portadores de Produtos de 
Iluminação (Abilumi), Geor-
ges Blum, explicou que serão 
instalados pontos de coleta 
de material por todo país. 
“Existe um cronograma. As 
cidades do primeiro ano são 
as capitais. E vamos montar 
pontos de entregas nas lojas 
e nos supermercados que ti-
verem condições físicas”. No 
segundo ano, outras cidades 
serão incorporadas.

Isac Roizenblatt, diretor 
técnico da Associação Bra-
sileira da Indústria de Ilu-
minação (Abilux), explicou 
que será criada uma empresa 
gestora, sem fins lucrativos, 
para coordenar a logística. 
“Essa gestora vai gerir o pro-
cesso de transporte e também 
contratando as recicladoras”. 

A política de logística re-
versa, em que as empresas 
produtoras se responsabilizam 
pelo descarte do material que 
produzem, será implantada 
também em outros setores da 
economia como medicamen-
tos e embalagens.

VOCÊ SABIA?

O ato de doar ensina ao ser 
humano a importância de se 
viver coletivamente e compar-
tilhar bens materiais. Mas tam-
bém pode ampliar a visão de 
mundo sobre o que realmente 
importa. Doar tempo livre 
para atividades voluntárias ou 
doar sangue para bancos de 
hospitais ensinam a dedicação 
a bens não materiais.  

No Brasil, o número de do-
adores é baixo: a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda que o número de 
doadores de um país seja de 
3% a 5% do total da popula-
ção. 

Dados do Ministério da 
Saúde, entretanto, indicam 
que no Brasil o índice não 
chega a 2%. São coletadas 
anualmente 3,6 milhões de 
bolsas de sangue, mas já hou-
ve épocas em que o número 
foi de 4,6 milhões.

Na região, é possível doar 
para a Fundação Pró-Sangue 
no Hospital Dante Pazzanese, 
à Av. Dr. Dante Pazzanese, 
500, na Vila Mariana. Fun-
ciona de segunda a sexta, das 
8h às 17h e sábados das 8h 
às 16h. Já o Hemocentro do 
Hospital São Paulo (Rua Dr. 
Diogo de Faria, 824 - Vila 
Clementino) funciona de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h30 
e sábados das 8h às 13h. 

Natal pela cidade: vá de ônibusDoe sangue neste fim de ano
A Prefeitura inaugurou 

no dia 14 a Árvore de Natal 
do Ibirapuera. Também atrai 
muitos visitantes e turistas a 
decoração na Avenida Pau-
lista. Mas, em todos os casos, 
o trânsito fica complicado e 
não é nada ecológico optar 
pelo transporte individual 
para conferir estas atrações 
espalhadas pela cidade. Para 
ir à Avenida Paulista, basta 
usar o metrô, descendo na 

estação Trianon onde estão 
concentrados os enfeites e o 
palco do Natal. No Parque 
Trianon e no canteiro central 
da avenida, haverá iluminação 
e decoração especiais.  Outra 
boa pedida: nos dias 20 e 21 
de dezembro, o público po-
derá usar a ciclofaixa especial 
de Natal, das 22h às 2h e vi-
sitar a Paulista usando bikes. 
Neste período, circulará pela 
faixa um trenó do Papai Noel 

puxado por bicicletas, que 
também poderá ser visto na 
Praça do Ciclista aos sábados, 
das 17h às 22h. Quem preten-
de visitar a árvore de Natal e a 
Fonte Luminosa do Parque do 
Ibirapuera, pode usar a linha 
5164-21Parque do Ibirapuera-
-Cidade Leonor. É possível 
ainda informar-se pelo site 
www.sptrans.com.br ou pelo 
telefone 156 sobre o melhor 
ônibus para chegar ao Parque.

CDs e DVDs são de policarbonato 
Ao organizar seus filmes, discos e livros em arquivos 
virtuais, consumidores evitam extração de petróleo e 
outros derivados da naturaza

19 A 25 DE DEZEMBRO DE 2014 PÁG. 07



19 A 25 DE DEZEMBRO DE 2014PÁG. 08

Tradição e compromisso
com a educação do seu filho.
Com mais de 90 anos de história, o Colégio Santa Amália tem excelência educacional para oferecer o melhor ensino 
da região, além de um projeto pedagógico completo para formar cidadãos de bem que transformam nossa sociedade.

Venha conhecer nossa estrutura e tudo o que preparamos para o próximo ano.

Matrículas abertas
Agende uma visita: 11 5070-3555
Avenida Jabaquara, 1.673
www.colegiosantaamalia.com.br

Assinatura Horizontal Principal Cor
AF Colégio Santa Amália
Arte Final
Outubro 2014

Título:
Arquivo:
Tipo:
Data:

Cores: Pantone 485
Pantone 1235
Pantone 300
Pantone 280

•CULTURA

Cinemateca oferece ofi cinas 
técnicas no início de 2015

Gratuitas e abertas para 
profissionais do audiovisual 
ou estudantes, cada uma das 
ofi cinas promovidas pela Cine-
mateca terá carga horária de 
30 horas e oferecerá 20 vagas 
para estudantes universitários, 
profi ssionais de instituições vin-
culadas à Associação Brasileira 
de Preservação Audiovisual 
(ABPA) e à Reunião Especiali-
zada de Autoridades Cinema-
tográficas e Audiovisuais do 
Mercosul (RECAM), e técnicos 
de outras instituições afins.

Até esta sexta, 19, estão 
abertas as inscrições para a 
Ofi cina de Preservação Audio-
visual, que vai acontecer de 12 a 
16 de janeiro, com o palestrante 
Hernani Heffner, Professor e 
Conservador da Cinemateca do 
Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro, e Maria Fernanda 
Curado Coelho, Coordenadora 
do Setor de Preservação de 
Filmes da Cinemateca Brasileira

Por meio de aulas teóricas 
e práticas, o objetivo da ofi cina 
é apresentar e discutir os con-
ceitos e procedimentos básicos 
da conservação de materiais 
fílmicos e videográficos. Nas 
aulas teóricas, serão abordados 
os conceitos fi losófi cos gerais 
da arquivística audiovisual, 
como a missão institucional 
de um arquivo de filmes e os 
princípios éticos que regem o 
trabalho na área. Nas ativida-
des práticas, os alunos terão 
a oportunidade de manusear 
materiais do acervo, exerci-
tar os procedimentos de con-
servação preventiva e tomar 
conhecimento sobre as ações 
de conservação corretiva.

A somatória dessas ativida-

des permitirá aos participantes 
entender o papel da conserva-
ção de fi lmes dentro de um sis-
tema de preservação audiovisu-
al que assegure a permanência 
dos acervos e o acesso seguro 
a seus conteúdos.

Até 16 de janeiro, estarão 
abertas as isncrições para a 
oficina de Catalogação e Do-
cumentação, que acontecerá 
de 02 a 06 de fevereiro, com a 
palestrante Gabriela Sousa de 
Queiroz, Coordenadora do Cen-
tro de Documentação e Pesqui-
sa da Cinemateca Brasileira e 
Fábio Kawano, Coordenador do 
Setor de Catalogação de Filmes 
da Cinemateca Brasileira

Estruturada em dois gran-
des módulos, Catalogação e 
Documentação, a ofi cina abor-
dará os procedimentos relati-
vos ao tratamento da informa-
ção em um arquivo de fi lmes.

A catalogação audiovisual 
consiste na descrição do con-
teúdo das obras (levantamen-
to de informações visuais e 
sonoras, que são organizadas 
em um índice de assuntos para 
posterior recuperação) e no 
gerenciamento de um sistema 
de informações que leva em 

consideração os padrões inter-
nacionais de normatização.

No que concerne à Docu-
mentação, serão apresenta-
dos e discutidos os principais 
fundamentos da organização 
e difusão de acervos documen-
tais e das atividades voltadas 
à filmografia brasileira, que 
complementam a catalogação 
audiovisual.

Ao fi nal da ofi cina, os par-
ticipantes terão compreensão 
dos modelos de catalogação 
e descrição de acervos, das 
estruturas de bancos de dados, 
bem como das atividades de 
pesquisa inerentes ao trabalho 
da instituição.

Os interessados em partici-
par das ofi cinas devem escrever 
para fernanda.coelho@cinema-
teca.org.br e yara.iguchi@cine-
mateca.org.br . É preciso infor-
mar o nome completo, email e 
telefone para contato, indica-
ção da ofi cina escolhida e um 
mini currículo, com no máximo 
300 (trezentos) toques, além 
de uma “carta de intenções, 
com no máximo mil toques. A 
Cinemateca Brasileira entrará 
em contato diretamente com 
os candidatos selecionados.

Fim de semana tem Banda 
do Mar no Sesc Vila Mariana

Nos dias 19, 20 e 21 de de-
zembro, o Sesc Vila Mariana 
recebe show da Banda do Mar, 
grupo composto por artistas de 
grande influência em sua ge-
ração: Marcelo Camelo, Mallu 
Magalhães e o baterista portu-
guês Fred Ferreira.

Com o álbum autointitulado 
lançado em agosto e início da 
turnê em outubro, as três apre-
sentações consolidam o suces-
so da banda - que enfatiza não 
ser simplesmente um “projeto” 
- após toda a expectativa criada 
em torno do lançamento, sur-
gida a partir de uma postagem 
feita por Mallu Magalhães nas 
redes sociais, ainda no primeiro 
semestre de 2014.

A partir de então, a gran-
de base de fãs de Marcelo e 
Mallu participou ativamente 
na difusão de notícias sobre o 
desenvolvimento do grupo. O 
engajamento online do público 
resultou em um lançamen-
to bem sucedido no iTunes 

das duas primeiras músicas 
de trabalho, Hey Nana e Mais 
Ninguém, que alcançaram o 
topo de downloads do Brasil 
em apenas uma semana, assim 
como a venda do CD, que fi cou 
entre as primeiras posições de 
venda no site tanto no Brasil 
como em Portugal.

Banda do Mar é o resulta-
do da amizade entre os três 
músicos. Gravado em Lisboa, 
tanto no estúdio Atlântico Blue 
como no Estúdio Iá, este de 
propriedade de Fred Ferreira 
e Bernardo Barata, o álbum 
reúne 12 canções com autorias 
divididas entre Mallu e Marcelo, 
com instrumentos gravados 
integralmente pelos três.

Fred tem em seu histórico 
a formação do grupo 5-30 e 
participação nas bandas Orelha 
Negra, Laia e Buraka Som Siste-
ma. Mallu Magalhães, após três 
bem sucedidos álbuns solo, im-
põe nas composições a sensibi-
lidade feminina, mas sem soar 

frágil. Ao passo que Marcelo 
Camelo, vindo de dois discos 
solo, além dos Los Hermanos, 
revela uma ambição de canção 
pop-rock nas suas criações para 
a Banda do Mar.

No repertório das apresen-
tações no Sesc Vila Mariana, 
além de canções como Mais 
Ninguém, Hey Nana, Muitos 
Chocolates e Me Sinto Ótima, 
haverá composições de outros 
trabalhos dos cantores, com 
uma roupagem mais elétri-
ca. Além de Mallu, Marcelo e 
Fred, apresentam-se Bubuzi-
nho (Gabriel Mayall), da banda 
Do Amor, na guitarra e Marcos 
Gerez, do Hurtmold, no baixo.

A Banda do Mar se apresen-
ta dias 19, 20 e 21 de dezembro, 
sexta e sábado, às 21h, domin-
go às 18h.  Não recomendado 
para menores de 12 anos. In-
gressos de R$ 12 a R$ 40.

O Sesc Vila Mariana fi ca na  
Rua Pelotas, 141. Informações: 
5080-3000. 
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 34 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
AT = 370 m², AC = 330 m², 

c/ 3 dorm., 2 stes. c/ AE, living 
2 amb., sl. jantar, lavabo, coz. 

c/ AE, dep. empreg., gar. 4 
autos, qtal. c/ jardim, churrasq., 
+ ampla edícula c/ 2 dorm. - 

REF.: 13.554

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

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

garagem - REF.: 13.792

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Seminovo, impecável, acabto. 
de 1ª, AU = 121,5 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, closet, living 
p/ 2 amb., sacada gourmet, 

lavabo, escritório, coz. planej., 
wc p/ empreg., depósito, gar. p/ 

2 carros - REF.: 13.787

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 760 MIL
Ótimo local da rua Tiquatira, bom 

p/ moradia ou fins comerciais, 
construção aprox. 250 m², c/ 3 
dorm., wc social, liv. p/ 2 amb., 

coz., dep. p/ emp., gar. p/ 2 
carros - REF.: 13.064

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Estilo assobradada, c/ 3 dorm., 

suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. planej., 

lavanderia, quintal c/ churrasq., 
garagem p/ 4 carros, impecável, 

ótimo acbto. - REF.: 13.827

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira, vago, c/ 3 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros, estuda 

proposta - REF.: 13.869

APTO
CHÁCARA INGLESA

R$ 590 MIL
3 dormitórios, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada, lavabo, cozinha 

planejada, wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, ótimo 
local, próximo a rua Juréia,

AU = 74 m² - REF.: 13.812

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 1.150 MIL
Terreno 212 m², constr 204 

m², reformado, tudo novo, c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 

cozinha, dep. p/ empreg., 
escritório, jardim quintal 

gramado, churrasq., gar. p/ 2 
carros - REF.: 12.299

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente área útil de 130 

m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 3 amb., coz. c/ AE, 

lavanderia c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 3 carros, 
bom acabto. - REF.: 13.497

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 860 MIL
Terreno aprox.11 x 30 mts., AC 

= 300 m², c/ 3 dorm., 2 suítes, 
living, sl. Jantar, sl. TV, lavabo, 
cozinha, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 5 carros, edícula indep. c/ 2 

dorm., suíte - REF. 13.860

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 870 MIL
Trav. da Al. dos Guaicanãs, AT 
= 255m², AC = 363 m², c/ 4 

dorm., 2 stes., living p/ 2 amb., 
sl. jantar, lav, copa, coz., dep. 
p/ emp, gar. p/ 3 carros, nos 

fundos + 5 salas p/ escritório - 
REF.: 13.876

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 220 MIL
Localizado próx. a rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha, lavanderia, cond. R$ 
230,00, prédio sem elevador, 
sem garagem - REF.: 13.889

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 630 MIL
Prédio c/ apenas 8 anos, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
liv. p/ 2 amb. c/ sacada, lav, 

coz. c/ AE, wc p/ emp., gar. p/ 
2 carros, prédio c/ 8 anos, 

cond. R$ 450,00 - REF.: 13.872

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo local, trav.da r. Tiquatira, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

wc social, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, cozinha, 
churrasq., gar. p/ 4 carros, 

edícula c/ 2 dorm., wc, coz., 
lavanderia - REF.: 13.900

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 380 MIL
Ótima localização da Av. Bq. da 
Saúde, ótimo acabamento, c/ 2 
dorm., 1 c/ AE, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 13.110

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 

Ortigão, excelente área útil de 
82 m², vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, qto. e wc 
p/ empreg, garagem p/ 1 carro 

REF.: 13.870

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 460 MIL
Ótima localização da Av. 

Miruna, vago, c/ 3 dormitórios, 
2 wc´s sociais, living p/ 2 

amb., sala de jantar, lavabo, 
copa / cozinha, garagem p/ 2 

carros - REF.: 13.867

TERRENO
9 X 35 M

R$ 550 MIL
Ótima localização, próximo 

da Av. Bq. da Saúde x Av. do 
Cursino, terreno limpo, plano, 
medindo 9 x 35 mts., ótimo 
para construtores, podendo 

construir 2 sobrados novos - 
REF.: 12.931

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 580 MIL
Excelente localização da rua 

Martínia, totalmente reformada, 
estado de nova, vago, c/ 
2 dom., wc social, living, 
cozinha, ampla despensa, 

lavan, qtal, gar. - REF.: 13.696

SOBRADO VILA
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Terreno 5,85 x 28 mts., AC = 
246m², vago, c/ 4 dorm., 2 

suítes, closet, sl. Íntima p/ TV, 
living p/ 2 amb. c/ lareira, sl. 

Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 12.734

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 360 MIL

Boa localização da Av. Leonardo 
da Vinci, c/ 3 dormitório, suíte, 
wc social, living, jd. inverno, 

cozinha c/ AE, despensa, 
garagem p/ 1 carro, bom 
acabto. - REF.: 12.036

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

3 suítes, 1 c/ hidro, living, 
lavabo, copa / cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 5 carros, 

estuda permuta c/ apto. de 
menor valor - REF.: 13.682

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 590 MIL

Ótima localização, a 200 mts. 
do Museu do Ipiranga, c/ 3 

dormitórios, wc social, living, 
lavabo, copa, cozinha c/ AE, 

qto. despejo, lavanderia, gar. p/ 
1 carro - REF.: 13.861

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.040 MIL

Empreendimento Cyrela, AU = 
121,5 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
closet, living p/ 2 amb. c/ ampla 

sacada gourmet, lavabo, coz. 
planej., dep. p/ emp., depósito, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 12.971

PRÉDIO COML
BQ. DA SAÚDE
R$ 2.700 MIL

AT = 570 m², AC = 724 m², 
térreo c/ salão 150m² + 2 wc, 
1º andar c/ salão 220m² + 3 
wc, 2ª andar c/ salão 220m² + 
3 wc + refeitório + vestiários 
+ ampla ste., elevador, estac. 
6 autos, edícula - REF.: 12.585

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 900 MIL
Terreno 10 x 30mts., constr. 

248 m², c/ 3 dorm., suíte, liv. 
p/2 amb., coz. c/ AE, despensa, 

qto. Despejo, dep. p/ emp, 
fundos c/ edícula c/ 1 suíte, 

sala, coz, wc, lavand., gar. p/ 5 
carros - REF.: 12.963

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótima localização do bairro , 

travessa da rua Tiquatira, ótimo 
para construir dois sobrados, 

terreno plano medindo 8 
x 22,5 mts, venha conferir 

pessoalmente - REF.: 13.438

APTO - METRÔ
A. IPIRANGA
R$ 660 MIL

A 900 mts. do Metrô A. do 
Ipiranga, prédio seminovo, AU 

= 87m², c/ 2 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada gourmet, escritório, coz. 
c/ AE, gar. p/ 2 carros, cond.
R$ 563,00 - REF.: 13.496

TÉRREA
V. BRAS. MACHADO

R$ 890 MIL
Terreno 8 x 35 mts., AC = 

135 m², c/ 3 dormitórios, wc 
social, living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, lavanderia, amplo quintal, 

garagem p/ 4 carros.
REF.: 13.610

APTO
KLABIN

R$ 1.500 MIL
AU = 174 m², c/ 4 dormitórios 
c/ AE, suíte c/ closet, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ lareira e c/ 
sacada, coz.planej., dep. p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros, 
ótimo acabto - REF.: 13.568

APTO
JD. CELESTE
R$ 215 MIL

Boa localização do bairro, ótima 
oferta, c/ 2 dormitórios, 1 c/ 

armários embutidos, wc social, 
living p/ 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro.

REF.: 13.533

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 245 MIL
Ótimo local, próximo a Igreja 

da N.S. das Mercês, c/ 2 
dorm., wc social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
área útil de 55 m², condomínio 
R$ 340,000 - REF.: 13.845

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 250 MIL
Ótima oferta, c/ 3 dorm., wc 

social, sala p/ 2 amb., cozinha, 
lavanderia, wc / empregada, 

garagem p/ 1 carro, AU = 64 
m², cond. R$ 425,00, ótima 
localização da rua Mq. de 

Lages - REF.: 13.793

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 310 MIL
Boa localização da Rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, 
reformado,c/ 2 suítes c/ AE, 

sala p/ 2 amb., lav, coz. c/ AE, 
gar. p/ 1 carro, AU = 66 m², 

cond. R$ 399,00 - REF.: 13.708

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 350 MIL

2 dormitórios, wc social, living, 
copa, cozinha c/ AE, lavanderia, 

quarto e wc p/ emrpregada, 
garagem p/ 1 carro, próximo

a rua Jean de La Huerta.
REF.: 13.803

(2) CASAS
JD. CLÍMAX
R$ 369 MIL

Ótimo para renda ou duas 
famílias, sendo uma casa c/ 

1 dorm., wc social, sala, coz., 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
e outra casa c/ 1 dorm., sala, 
coz., wc, lavanderia, quintal - 

REF.: 13.916

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
c/ 3 dormitórios c/ AE, wc 

social, living p/ 2 ambients, 
coz. c/ AE, lavand, gar. p/ 1 

carro, ótima localização da rua 
D. Bernardo Nogueira, estuda 

propostas - REF.: 13.850

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 550 MIL

Ótima rua do bairro, trav.da rua 
d Boqueirão, terreno 9 x 22 

mts, construção de 140 m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., gar.p/ 3 carros - 

REF.: 13.770

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 565 MIL

Ótimo local, trav.da rua Frei 
Durão, reformado, ótimo 

acabto., c/ 2 dormitórios, suíte, 
living, cozinha, qto. p/ despejo, 
wc p/ emrpegada, garagem p/ 

2 carros - REF.: 13.932

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 575 MIL
Tudo reformado, em estado de 
novo, ótimo acabto., vago, c/ 3 
dormitórios, wc social, living, 

sl. jantar, lavabo, cozinha, 
lavanderia, dep. p/ empregada, 
gar. p/ 1 carro - REF. 13.813

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, bom p/ moradia, ótimo 
p/ fins comerciais, c/ 3 dorm., 

wc social, living p/ 2 amb., 
coz., dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, terreno 5 x 32 mts. - 

REF.: 11.042

SOBRADO COND. 
FECHADO - JABAQUARA

R$ 600 MIL
a 500 mts. do Metrô Jabaquara, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 
qto. Despejo, wc p/ empreg., 

gar. p/ 2 carros, cond. R$ 
260,00 - REF,: 12.482

PRÉDIO COM. / 
RES. BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Ótimo local rua Tiquatira, sendo 
um salão c/ 80 m² e wc, mais 
um salão c/ 40 m² e wc, e em 

cima um apto. c/ 3 dorm., sala, 
coz., wc, lavanderia, quintal, wc 

p/ empreg. - REF.: 13.383

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Ótima oferta, terreno 264 m², 

construção aprox. 200 m², 
vago, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ 
hidro, wc social, liv. p/ 2 amb., 
lav,coz. c/ AE, qto. p/ despejo, 
dep. p/ emp, gar. p/ 3 carros- 

REF.: 13.849 

SOBRADO + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Ótimo local, terreno 5 x 50 m, 

constr. 380 m², c/ 2 suítes, 
living, sl. jantar, cozinha, 

depósito, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 1 carro, edícula c/ 1 dorm., 
sala, coz., wc, e amplo salão - 

REF.: 12.850

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Local nobre do bairro, terreno 
10 x 30 mts., construção 235 
m³, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., lavabo, copa, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

gar. p/ 4 carros - REF.: 13.075

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 840 MIL
Local nobre do bairro, área útil 
de 125 m², c/ 3 dorm., c/ AE, 

suíte, wc social, living p/ 2 
amb. c/ sacada, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., garagem 

p/ 2 carros, garagem p/ 4 carros 
REF.: 12.761

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótima oferta, terrreno plano c/ 
12 x 37 mts., c/ 3 dorm., suíte, 

wc social, living p/ 2 amb., 
coz., edícula c/ 1 dorm., sala, 

coz., wc, jardim, amplo quintal, 
ampla área goumert, gar. 4 

carros - REF.: 12.792

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 29 

mts., construção de 200 m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., sl. TV, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., amplo 

quintal c; churrasq., garagem p/ 
4 carros - REF.: 12.555

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL 

4 suítes c/ AE, living p/ 3 amb., 
lavabo, copa, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., adega, sl. Festa, 
edícula c/ 2 dorm., gar. p/ 5 

carros, terreno 10 x 36 mts., AC 
= 410 m² - REF.: 11.738

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Acabto. de 1ª, AT = 314 m², 
AC = 312 m², c/ 3 suítes 
c/ AE, living p/ 3 amb., sl. 

TV, copa, coz. c/ AE, dep. p/ 
empreg., amplo quintal, lindo 

espaço gourmet, gar. p/ 5 
carros - REF.: 12.473

Consul te -nos :  2578 -8244
Sede Própria - Plantão aos sabádos até as 15:00 hs. 

se preferir, ligue 24 h: 9 9971-3485
Rua Paracatu, 852 - Saúde

www.takaki.com.br / Email: contato@takaki.com.br

VENDA - cAsAs IMÓVEIs cOMERcIAIsVENDA - ApARtAMENtOs

LOcAÇÕEs

SAÚDE - PX. AO METRÔ!!! EXCELENTE – 02 VAGAS!!!
02 dormitórios c/ ae, wc social, sala 2 ambs. c/ sacada, 

cozinha c/ ae, wc emp., lazer..
Apenas R$ 2.150,00!!! (Cod. FE)

PLANALTINHO
PARANHOS

PEDERNEIRAS, 206.

Plantão no local!!!. AC 356 / 
AT 330, frente com 11 mts. 4 
dts, (sendo 2 suites). 4 vagas.  
Consulte-nos. (Cod. AT) 

PRÉDIO COMERCIAL
SÃO JUDAS400 MTS DO METRÔ!!!

7 andares, elevador, 1.308 m2 a.c.,
entrada lateral, 15 wcs, copa e

cozinha, ampla recepção, salas amplas.
R$ 42 mil!!! (Cod TH)

SÃO JUDAS
EXC. APTO!!!
160M2 au!!!

4 dts (ste), sala 3 ambs + lav,
coz planej, dep empr+WC,

2 vgs + dep. R$ 945 MIL.
(Cod. JJ).

V. MARIANA 
SOBRADO

RUA AFONSO CELSO!!!

SAÚDE - PX METRÔ – APTO REFORMADO
2 dts., banh social, sala 2 ambs, coz c/ AE, AS, gar. 

Apenas: R$ 1.700,00 + encargos. (Cod. FE)

ACLIMAÇÃO
SOBRADO EXC. P/ COM !!! 

EXCLUSIVIDADE!!!

R: Júpiter X R: Castro Alves, 
AC: 150m2 au, a 1 quadra da Av. 
Aclimação, diversas salas, 03 wcs, 
jardim. R$ 1.500.000,00 (Cod. AT)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

84 M2 AU!!!
3 dts (1 ste),

sala 2 ambientes
c/ sacada, dep. empregada,

2 vagas, lazer.
Apenas R$ 640 mil!!!

(Cod. JH)

OPORTUNIDADE ÚNICA!!!
01 QUADRA DO METRÔ SAÚDE!!!

Sala comercial com 39 ms2, planta modificada p/ 02 wcs + 
01 copa, 01 vaga. Facilidade no financiamento. Entrega em 

Julho/2015. Apenas R$ 440 mil!!! (Cod. FA/RE)

SÃO JUDAS
83 M2 AU!!! 02 VAGAS

DEMARCADAS + DEP.!!!
2 dormitórios (1 suíte)
+ 3º reversível, sala 2 
ambientes c/ sacada,
cozinha c/ armários,

lazer. sÓ R$ 565 MIL!!!
(COD. JH)

SAÚDE
400 M DO METRÔ!!!

2 VAGAS
03 dts (1 suíte), sala

2 ambientes c/ sacada, 
armários planejados, cozinha, 

área de serviço, dep. 
empregada + wc, 

lazer. Apenas R$ 650 mil
 (Cod. JJ)

PÇA ÁRVORE/
MIRANDÓPOLIS
SOBRADO – 04 VAGAS!

169m2 / AT 5,25 x 30.
3 stes, 01 sac, sl estar,
sl de jantar, banh soc,

linda decoração.
AE planej, entr lat.

Qtal + churr!
Apenas R$1.250.000,00.

(Cod. JJ).

SAÚDE
PX. METRÔ EXCEL.OPORTUNIDADE

2 dts (1 suíte), sala 2 ambientes, wc social, cozinha c/ 
armários, 1 vaga. Apenas R$ 2.300,00!!! – (Cod. FE)

PÇA. ÁRVORE
250 M DO METRÔ!!!

EXC. LOCALIZAÇÃO!!!
55 m2 au bem distribuídos,
2 dts (1 ste), sala 2 ambs.,
wc social, sacada, 01 vaga,

const. nova! Entrega
em 10/2014.

R$ 495 mil!!!
(Cod. JJ)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

TERRAÇO C/ 
CHURRASQUEIRA!!!
122m2 au c/ 03 suítes,

sala 2 ambientes c/ terraço 
gourmet, dep. emp,

lazer completo, 2 vagas.
R$ 1.200,000!!!

(Cod. JH)

IPIRANGA
SOBRADO

EXCLUSIVIDADE
Em frente a FGV, 

120 m2 AC c/ 
2 dts (suíte c/ 
terraço), sala 2 
ambs., quintal, 

lavand, 1 vaga c/ 
portão aut

Só R$ 430 mil!!! (Cod. FA) 

Terreno 4 X 25, ótimo p/ 
comércio, 3 dts, sala 2 ambs., 

3 wcs, quintal. Só R$ 610 mil!!! - 
(Cod. TH/JH)

BQ. SAÚDE
EXCELENTE!!!

R. ITABORAÍ!!!

602 au c/ 2 suítes, sala 2 ambs 
c/ terraço, repleto em armários, 

lazer, 2 vagas!!! R$ 498 mil!!! 
– (Cod. FA)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

REPLETO EM ARMS!!!

Oportunidade!!! 59m2 au c/ 02 
dormitórios, sala 2 ambientes, wc 
social, lazer, 1 vaga livre coberta.

R$ 460 mil!!! – (Cod. TK/FA)

SOBRADÃO COML
MIRANDÓPOLIS - EXCEL. OPORTUNIDADE 

T: 9X29, AC: 250 ms2, 03 suítes grandes c/ ae, 
03 salas, coz. c/ ae, 05 wcs, 3 vagas, dep. emp.,

R$ 5.600,00!!!(Cod. TH) 

SAÚDE – MELHOR RUA DO BAIRRO!!! 
SOBRADO – EXCLUSIVIDADE!!!

80 m2 ac c/ recepção + 05 salas amplas, 
03 banheiros, quintal e copa.

Apenas R$ 550 mil!!! – (Cod. AT)

Oportunidade!!! 65 m2 au c/ 2 
dts (1 ste), sala 2 ambs, lazer 
completo!!! R$ 495 mil!!!

(Cod. FA/RE)

SAÚDE
800 M DO METRÔ!!!

01 VAGA DEMARCADA!!!

MIRANDÓPOLIS
2 WCS!!! METRÔ STA. 

CRUZ E PÇA!!!

Av. Sem. Cas. da Rocha!!! 74 m2 
au c/ 3 dts, 2 wcs, sem vaga de 

garagem. Apenas R$ 400 mil!!!
(Cod. MA)

SÃO JUDAS
METRÔ!!!

ANDAR ALTO!!!

1 dormitórios, sala, cozinha,
wc social, 1 vaga.

Apenas R$ 320 mil!!!
(Cod. TH/JH)

V. GUMERCINDO
TERR. GOURMET

C/ CHURR.!!!

115m2 au c/ 3dts (2 stes), sala 
2 ambs. c/ terraço gourmet, dep. 
emp., 2 vagas, lazer completo!!!

R$ 1.050.000,00!!! - (Cod. TH/JH)

VILA MARIANA
PX. AO METRÔ!!! - 2 VAGAS

95 M2 AU!!!
3 dts (1 suíte ampla c/ sacada), sala 2 ambientes 

c/ sacada, wc social, dep. emp, cozinha, repleto em 
arms!!! Lazer. Apenas R$ 3.000,00!!! (Cod. TH/FE)

VILA MARIANA
SOBRADO COMERCIAL OU 

RESIDENCIAL!!!
120 m2 AC, 2 dormitórios (1 c/ terraço),

wc social, 2 salas, cozinha, wc emp. 
Apenas R$ 2.700,00!!! (Cod. TH/JH)

ACLIMAÇÃO
APTO OPORTUNIDADE

02 dts, sala 02 ambs,
02 banhs. repleto de armários, 
74 ms2 úteis, 01 vaga livre, 04 

quadras do Parque
da Aclimação.

Apenas: R$ 450 Mil.
Exclusividade Takaki Imóveis. 

(Cod. MA).

VILA GUARANI
2 CASAS
1 TÉRREA

1 SOBRADO
Exc. para renda, 2 casas

no mesmo terreno 8 X 25,
2 dormitórios cada, 4 vagas,

Rua Prado.
Só R$ 420 mil!!!

(Cod. TH/JH)

SAÚDE
SOBRADO

RUA IBITURUNA!!!
2 dts (1 suíte), sala 2 ambs,
wc social, cozinha, despensa, 

edícula, quintal, AS,
2 vgs cobertas c/
portão automático.

Apenas R$ 430 mil!!!
(Cod. JJ)

PÇA. ÁRVORE
METRÔ!!!

2 VAGAS!!!
3 dts (1 ste), sala 2 ambientes, 

cozinha, área de serviço, dep. 

empregada, lazer.

Apenas R$ 700 mil!!!

(Cod. SI)

SAÚDE
1 VG LIVRE!!!
EXC. OPÇÃO

400 M METRÔ!!!
86 ms2, 2 dormitórios,

sala 2 ambientes, wc social, 
armários, cozinha, área de 
serviço, dep, emp + wc.
Apenas R$ 468 mil!!!

(Cod. JJ)

SAÚDE
150 M DO METRÔ!!!
LAZER COMPLETO!!!

5 ANOS DE CONST.!!!
96m2 au c/ 3 dts (1 ste),

sala 2 ambientes c/ sacada,
coz. planejada, cond. baixo.

Apenas R$ 960 mil!!!
(Cod. JH)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

2 VGS!!! REFORMADO!!!
72 ms2 au c/ 3 dormitórios 

(1 suíte), sala 2 ambientes c/ 

sacada, coz. planejada.

Apenas R$ 620 mil!!!

(Cod. JH)

SAÚDE
METRÔ!!!

435 MTS DE TERRENO!!!
4 suítes, sala de estar,

jantar e TV, sala de ginástica, 

lavabo, dep. emp.,

ótimo salão de festas, 5 vagas.

R$ 1.800,000,00!!!
(Cod. SI)

CONCEIÇÃO
METRÔ!!! APENAS R$ 1.600,00!!!

60 ms2 au c/ 2 dormitórios c/ ae, wc social, sala 2 ambientes, 
cozinha c/ ae, área de serviço, lazer, 1 vaga!!! (Cod. FE)

SAÚDE
PRÓXIMO AO METRÔ!!! 
SOBRADO - EXCELENTE!!!

Terreno 5X39, AC: 160m², c/ 3 dts, 
sala 2 ambs. lav, edícula c/ coz,
sl. festas, entr. lat, qtal, 2 gars.
R$ 760 mil!!! - (Cod. TH/JH)

SAÚDE
PX METRO

02 dts, sala 02 ambs,
02 banhs, coz, 01 vaga, 

lazer, excelente local.
60ms2 úteis. Andar alto.

Cond. Bx.
Só R$ 460 Mil.

(Cod JH).

VILA MARIANA
PX PARQUE DA ACLIMAÇÃO

04 dts (03 suites),
sala 03 ambs + lav,
sacada com churr,

coz planej, dep empr+WC,
03 vgs, lazer compt.,

168 ms2. 05 anos de Constr.
Apenas R$ 1.500.000,00.

(Cod JH).

VILA MARIANA
PX PARQUE DA ACLIMAÇÃO

04 dts (03 suites),
sala 03 ambs + lav, sacada 
com churr, coz planej, dep 

empr+WC, 03 vgs, lazer 
compt., 168 ms2. 

05 anos de Constr.
Apenas R$ 1.500.000,00.

(Cod JH).  

SAÚDE
PX METRO

Terreno com 05 casas,
salão, Terr 12 x 30 com

duas frentes.
05 vagas, Excelente
negócio para renda.

Consulte-nos.
Apenas: R$ 1.400.000,00.

(Cod. Sl). 
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www.imobiliariaigral.com.br
Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 1141

Estação Conceição - SEDE PRÓPRIA

Administração
• Locação
• Venda

VENDAS - VENDA - VENDA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO
APTO VILA SAÚDE  

2 dorm, sala,
coz, w/c, a/s e

1 vaga. A/útil 56m2.  
AP01628

R$ 1.200,00 + 320,00 
CONDOMÍNIO.

SOBRADO
VILA GUARANI 
2 dorm (1 suíte),
sala, coz, w/c, a/s

e 1 vaga.
CA01569

R$ 1.600,00 

CASA
JARDIM ORIENTAL

1 dorm,  coz ,
w/c, a/s e quintal 
independente.

Ótima localização. 
CA0307 - R$ 800,00

SOBRADO
VILA GUARANI
2 dorm (1 suíte),
sala, coz, w/c,

a/s, gar. c/ portão aut.
CA01537 - 

R$ 1.700,00

CASA
JARDIM ORIENTAL 
ORIENTAL 1 dorm, 

coz, w/c, a/s, 
aquecedor à gás – 
Comgás e 1 vaga.

A/útil: 25m2.CA01513  
R$1.000,00

SALA COMERCIAL 
JABAQUARA 

térrea com espaço 
Garden c/ 29,63m2  

de A/útil terraço + jar-
dim 52,89m2, 1 w/c 
e 1 vaga.  SA00108 

R$550 MIL

APTO  JABAQUARA
c/ armários (sendo 1 

suíte),  3ºdorm reversível, 
sala ampliada c/ gesso 
rebaixado e projeto de 
iluminação c/ varanda, 

coz, w/c social, a/s c/ w/c 
de emp e  2 vagas.

A/útil  88m2.  AP01620  
R$650 MIL + 595,00 

CONDOMÍNIO.

APTO METRÔ 
CONCEIÇÃO 

2 dorm c/ arms, sala 
c/ sacada, coz c/ 

arms, w/c social, w/c 
de emp. e 2 vagas 
de gar. A/útil: 70m2. 

AP01535 R$ 490 MIL + 
630,00 CONDOMÍNIO.

SOBRADO
GEMINADO

JARDIM ORIENTAL
2 dorm, sala,

coz, 2  w/c e 1 vaga. 
AU 100m2. CA01343

R$ 335 MIL.

SOBRADO
CONDOMINIO FECHADO 
JARDIM ORIENTAL  
3 dorm (1 suíte), sala, 
coz planejada, w/c, la-
vanderia e 2 vagas de 
garagem.  CA01458   
R$ 530 MIL + 200,00 

CONDOMÍNIO.

SOBRADO DE VILA 
JABAQUARA

2 dorm, sala,  coz, 
w/c, dep. de empre-

gada, salão de festas 
e 1 vg. CA01521

R$ 540 MIL.

SOBRADO SAÚDE
salas, coz, dep. de 

empregada, a/s
e 2 vagas.

FINS COMERCIAIS.  
CA01411

R$ 5.000,00 

APTO METRÔ 
CONCEIÇÃO

2 dorm com ar-
mários, sala, coz 
planejada,  w/c,

a/s e 1 vaga. A/útil  
85m2  AP01051

R$ 1.700,00 + 110,00 
CONDOMÍNIO.

APTO
CIDADE VARGAS
2 dorm, sala, coz c/ 
arms, 2 w/c com box 

de vidro, a/s e 1 vaga. 
Todo em piso frio. A/
útil 67m2.  AP01527  

R$ 1.400,00 + 620,00 
CONDOMINIO.

CASA CONDOMÍNIO 
VILA DO ENCONTRO 
dorm, sala, coz, 2  w/c, 
a/s, quintal e garagem. 
A/útil 116M2.  CA01556  

R$1.390,00. 

A família cresceu?

Está na hora de acreditar, 

de realizar o sonho

da casa própria. 

Seu futuro pode estar 

em um dos imóveis 

anunciados nesta edição. 

Ou da próxima.

Consulte sempre os 

classificados do jornal 

S.Paulo Zona Sul.

Desde 1960 gerando bons 

negócios na Vila Mariana. 

Saúde, Jabaquara

 e Cursino

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE,

sala grande, copa-cozinha, 
edicula completa, 02 vagas. 

Otima localização.
R$ 1.300 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula
completa, quintal, 02 vagas. 

Localização excelente.
R$ 900 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

grande, entrada lateral, 
edicula completa, 02 vagas. 

Localização excepcional.
R$ 680 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds.

c/AE, cozinha planejada,
a. serv., garagem.

Impecavel. Lazer. Prox.
ao metro. R$ 450 mil

VENDA

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds
c/ AE, sala grande,
a.serv., garagem.

Lindo. Otima localização.
R$ 1.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds, 

escritório, sala grande, 
02 banheiros, a. serviço e 
garagem. Junto ao Metro. 

R$ 1.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds c/ AE, 
sala 02 ambientes, sacada, 
quarto e wc de empregada, 

a.serv., garagem. 
Impecavel. R$ 1.850,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

grande, lavabo, edícula 
completa, quintal, 

2 vagas.  R$ 2.000,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds c/ AE, 

living 02 ambientes, sala de 
TV, lavabo, a.serv., garagem. 

Lindo. Otima localização.
R$ 2.900,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAUDE
Apartamento, 3ds (suite), 

sala 02 ambientes, lavabo, 
a. serv., despensa, 01 vaga. 
Repleto de armários. Junto 

ao metro. R$ 3.500,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado Comercial, 04 ds, 
03 salas, lavabo, edicúla 

completa, 04 vagas. 460 m2 
AC. Excelente Localzação. 

R$ 2.8000 mil

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Sobrado, 2 dorms, sala 

grande, quarto e banheiro 
de empregada, quintal, 
garagem. R$ 1.300,00

LOCAÇÃO

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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35 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

35 ANOS DE TRADIÇÃO
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ATENÇÃO 
PROPRIETÁRIOS:

DEVIDO A GRANDE
DEMANDA,

ESTAMOS PROCURANDO 
APARTAMENTOS DE

2 DORMITÓRIOS 
E UMA VAGA DE GARAGEM 

PRÓXIMO AO METRÔ.
ENTRE EM 

CONTATO CONOSCO!

APTO  VILA MARIANA
R$ 2.500,00 + Cond. – 
2 dorms.,  1 sl., 1 coz., 
1 banh., 1 área de serv., 

1 dp., 1 vg, 75m²  – 
REF: 3747.

APTO
BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.800,00 + IPTU + 

Cond.  - 2 dorms., 1 sl., 
1 coz., 1 banh., 1 AS, 1 
vgs.,  72m². REF: 3565.

CASA MIRANDÓPOLIS 
R$ 2.800,00 + IPTU
3 dorms, 1 coz, 1sl,

2 banhs, 1 área de serv, 
2 vgs, 180m².

REF: 3730.

APTO SAÚDE
R$ 1. 800,00 + Cond.
+ IPTU – 2 dorms.,
1 st., 1 coz., 1 sl.,

1 banh., 1 área de serv., 
2 vgs., 63m². REF: 3636.

APTO JD. CELESTE
R$ 1.000,00 + Cond

2 dorms., 1 sl.,  1 coz., 
1 banh., 1 área de
lazer, 1 vg, 55m².

REF: 1541.
APTO VILA GUARANI
R$ 1.600,00 + Cond. + 
IPTU – 2 dorms., 1 sl, 
1 coz, 1 banh., 1 lavab, 
1 área de serv,  1 vg - 

63m² – REF: 3677.

CASA ÁGUA FUNDA
R$ 1.500,00 –

2 dorms., 1st., 1 coz., 
1 sl., 1 banh., 1 área de 

serv., 1 vg., 60m².
REF: 3644.

APTO
PLANALTO PAULISTA
R$ 2.000,00 + Cond. + 

IPTU - 3 dorms., 1 sl., 1 
coz., 1 banh., 1 lavab., 1 

AS, 1 vg., 85m². REF: 240.

SOBRADO COMERCIAL 
SAÚDE

R$ 2.700,00 + IPTU- 4 
dorms., 1st., 1 sl., 1 

coz., 3 banhs., 1 AS, 1 
vg, 76m² –  REF: 3217.

APTO  BELA VISTA 
R$ 1. 600,00 + Cond.

+ IPTU – 1 dorm.,
1 coz., 1 sl., 1 banh.,
1 área de serv., 42m².

REF: 3705.
APTO

VILA GUMERCINDO 
R$ 1.800,00 + Cond.+ 

IPTU – 2 dorms., 1 coz., 
1 sl., 1 banh., 1 AS,

1 vgs. - 60m². REF: 3713.

SALA
COM. SAÚDE

R$ 1.400,00 + Cond.
3 sls., 1 copa,

1 banh., 1vg, 37m² -
REF: 3581.

SOBRADO SAÚDE
R$ 650.000,00 –

2 dorms., 1 coz., 1 sl., 
1 banh., 1 área de serv., 
quintal, churr, 1 vg., – 
125m² – REF: 3776.

APTO  IPIRANGA
R$ 500.000,00 –

3 dorms, 1st, 1 sl,
1 coz, 2 banhs., 1 área 
de serv, 2 vg , 90m² –

REF: 6004.
SOBRADO

VILA DAS MERCÊS
R$ 800.000,00 – 3 dorms, 
1 st, 3 sls, 1 coz, 1 banh, 

1 lavab, 1 AS, 3 vgs - 
300m² – REF: 5110.

APTO  V. GUARANI
R$ 490.000,00 –

2 dorms., 1 st., 1 sl.,
1 banh., 1 coz., 1 área 
de serv., 2 vgs - 61m². 

REF: 3612.

APTO  CURSINO 
R$ 430.000,00 – 2 

dorms., 1 st, 1 sl., 1 
coz., 1 banh, 1 área de 

serv, 1 vg, 62m².
REF: 3709.

APTO
JD. CELESTE 

R$ 270.000,00 –
3 dorms., 1 sl, 1 coz.,

1 banh., 1 área de serv., 
1 vg., 62m² – REF: 3775.

APTO  SACOMÃ
R$ 240.000,00 –

2 dorms., 1 sl.,  1 coz, 1 
banh., 1 área de serv., 1 

vg.,  49m².
REF: 3589.

CASA  CURSINO
R$ 410.000,00 –

3 dorms., 1st, 1 sl.,
1 coz., 1 banh., 1 área 

de serv., 2 vgs - 100m². 
REF: 5021.

SALA COMERCIAL 
JABAQUARA

R$ 285.000,00 – 
1 sala, 1 banh., 1 vaga, 
próximo ao metrô, 40m²  

– REF: 3450.

CASA  JABAQUARA
R$ 440.000,00 – 2 dorms,  

sala , 2 banhs, 1 coz ,1 
área de serv, porão, 2 vgs, 
500m do metrô, 124 m² – 

REF: 3325.

APTO  JABAQUARA
R$ 280.000,00 –

2 dorms., 1 sl., 1 coz.,
2 banhs., 1 área de 
serv., 1 vg - 65m².

REF: 3546. 

APTO  SAÚDE 
R$ 398.000,00

2 dorms, 1 sl, 1 coz,
1 banh, 1 área de
serv, 1 vg, 50m³.

REF: 3737.

LOCAÇÃO

 SOBRADO NA SAÚDE
VILA ÁGUA FUNDA

3 dormitórios, sala, cozinha, 
2 banheiros. edícula, 

amplo quintal, 2 vagas.
Apenas R$ 390.000,00

 5058-1088 ou 99840-5332

cr
ec

i 1
93

51

 

Rua Campina da Taborda, c/80m2, reformado, ótima 
localização, 3 dorms. c/AE´s, sendo 1 suíte c/hidro, 

sala p/2 ambs., lavabo, coz. moderna c/arms. planej. 
1 banh. social, qto/wc empr. e 1 vaga, próx. a vias de 
acesso, comércio e metrô São Judas, IPTU isendo.

 APARTAMENTO 
PLANALTO PAULISTA

R$ 690.000,00

Tratar c/Fabiana Tel. 99277-2598

Sobrado em local nobre, 
reformado, 2 dormitórios, 
AER, 2 banhs., 2 salas, 
gar., cozinha, quintal, 

quarto/wc empr. 
Vendo ou Alugo 
Abaixo do Preço

97343-7777 ou 5904-2288 
com proprietário

VILA CLEMENTINO
METRÔ

 

 

OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL 
TERRENO 

PLANALTO PAULISTA
6,5 x 32 = 208m2 PLANO

R$ 370.000,00
99233-0673 - Eduardo

Cr
ec

i5
4.

92
1

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado totalm. reform. 2 dts. 
arms. b.box, sl. lav. coz. c/ae, as, 
wc. s/gar. todo em piso de mad. 

excelente local.
R$ 445.000,00 Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Oportunidade

Rua das Orquídeas

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dts. arms. b.box, 
terraço, sl. 2 ambs. coz. c/AE, 
AS, 2 vagas, bem conservado.

R$ 519.000,00 
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Investimento

Rua dos Narcisos

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. (ste) arms. sl. 2 ambs. 
lav. coz. c/AE, as, gar. privativa, 

totalmente reformado.
R$ 599.000,00 
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Pronto p/Morar

Px. Pça. Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 3 dts. arms. b.box, 
2 sls. lav. coz. c/AE, qtal. 

edic., lavand. 2 vgs. totalm. 
reform., aquecimento solar

R$ 849.000,00 Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Melhor Rua

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dts. (ste), arms. b.box, 
sl. 2 ambs. piso porcel. copa coz. 
qtal. qe/wc, 2 vgs. pto. p/morar

R$ 1.239.000,00 
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Excelente Local

Px. Pça. Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 Dts. c/50m2 A.U. R$ 280 Mil
2 Dts. c/Dep. 85m2 A.U. R$ 320 Mil

s/gar., s/cond. e IPTU baixo
Corra! Estão Vagos

SÃO JUDAS 
100 mts. Metrô

Últimas Unidades
Aptos. p/Investidor

Av. Itacira, zona sul, 
3 dormitórios, sala c/

lavabo, 2 banhs., sendo 
1 suíte, coz., lavand., 
terraço, dep. empr., 
garagem p/4 carros. 

R$ 3.400,00
Tratar 98833-0852

ALUGO SOBRADO
PLANALTO PTA.

Para temporada, 
máximo 6 pessoas, 

1 vaga garagem

Tels.: 5588-3091 
96473-3930 (vivo) 

ou 95972-2162 (tim)

ALUGO APTO. 
PRAIA GRANDE 

VILA MIRIM

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 3 dts. 2 banhs. 2 sls. 
coz. lav. qtal. qe/wc, gar. todo 

em piso frio, reform.
R$ 3.400,00 - Fiador/Seg. 

Fiança. Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Trav. Rua das Rosas

JORNAL
 SÃO PAULO
 ZONA SUL.

FONE:
5072-2020

 

 99233-0673 - Eduardo

2 dorms. c/armários, wc social + sala, 
lavabo, copa, cozinha, quarto c/banh. 
empregada, a. serviço, entrada lateral, 

2 vagas, terreno 5x20. 
R$ 420.000,00

SOBRADO PLANALTO PAULISTA
OPORTUNIDADE - LOCAL NOBRE

Av. Irerê
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ADVOCACIA
Dra. Juliana Brassoli

9.7217-0908

OAB 232.714
PREVIDENCIÁRIO (INSS)

FAMÍLIA - CÍVEL

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 345
Próximo ao metrô Conceição

C L A S S I F I C A D O SC L A S S I F I C A D O S

COMPRO 
MÓVEIS USADOS

Av. Padre Arlindo Vieira, 2441
Bairro Saúde

Tel.: 2336-3545
email.: moveisnpb@terra.com.br

CABELEIREIRA/
MANICURE
Para Região de 

Vila Mariana.
Ótima oportunidade de 

crescimento profissional.
Contato

Tel.: 2579-0934
com Marli Vieira

AtENDENtE/
BALCãO

Loja de Comunicação 
Visual e Serigrafia. 

Atendimento e separação de 
pedido, crescimento profissional.
Comparecer com currículo

a Rua Santa Cruz, 573
Próximo Metrô Santa Cruz.

COMPRO 
DISCOS DE VINIL, 
APARELHOS DE  
SOM E OBJETOS 

ANTIGOS

Contato
Tel. 99957-4704

JORNAL
 SÃO PAULO
 ZONA SUL.

FONE:
5072-2020

 

Ótima localização, entre o metrô 
Vila Mariana e Ana Rosa, 

Rua França Pinto, imóvel grande

 PASSO O PONTO
COMERCIAL

Tel.: 5083-0220
email: contato@costuraeconsertos.com.br

 BAZAR - PASSO O PONTO
PRAÇA DA ÁRVORE

Com todo estoque e equipamentos, produtos para 
presentes e roupas, boa clientela, com mais de 
20 anos de tradição. Ótima localização ao lado 
do Metrô Praça da Árvore, Av. Jabaquara, 915.

 Tratar Fones: 5589-3279
ou Celular 99858-6128 - 97161-5554

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. A.J.

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

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado, 
Mobilidade reduzida, Necessidades especiais.

com Martha: 2275-9089/5072-2448
E.mail: marimartha@gmail.com

Rua Caramurú, 474 - Saúde (Metrô Praça da Árvore)
Cel.: 99491-6135 (claro) 98529-2880 (tim)

acbsadvogado@hotmail.com

Dr. Antonio Carlos Batista de Souza
ADVOGADO

OAB/SP 277772 - OAB/MG 48375

ASSESSORIA JURÍDICA PARA 
IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA 

DESPEJOS - COBRANÇA/EXECUÇÕES
 CÍVEL - DIVÓRCIO/SEPARAÇÃO - FAMÍLIA

ADVOCACIA:
ACBS 

ADVOCACIA

Para pizzaria, com 
registro, refeição 

+ benefícios, 
das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

Para período das
16 às 23:59 h., com regis-
tro, refeição + befefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

FORNEIRO  
P/PIZZARIA

Para Pizzaria, 
das 18 às 23:59 h., 

sexta, sábado e domingo, 
remuneração diária + taxa

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

MOTO
FRETISTA

Para pizzaria, com 
registro, refeição 

+ benefícios, 
das 16 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
EMBALADOR

G. Salvato Serviços, solicita o 
comparecimento da Sra. 

Edna Ferreira Lima CTPS 57246 
Série 414-SP, em nosso departa-
mento pessoal com urgência, à 

Rua Pirituba, 219, Mirandópolis no 
prazo de 3 dias. O seu não com-

parecimento ficará caracterizado o 
Abandono de Emprego, conforme 

o Artigo 482 letra I da CLT

ABANDONO DE EMPREGO
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