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1º ENCONTRO DA USE LAPA, SEMEANDO 
CONHECIMENTOS
Em 18 de setembro, a USE lapa irá promover um domingo 
de encontro para palestras com temas atuais à luz da Doutrina 
Espírita. 
O local do encontro será no Núcleo Kardecista Antonio Pereira de 
Souza, Rua Padre Chico, 198/206, na Pompéia, no horário das 9 às 
17 horas. 
Os temas a serem expostos serão:
1º Painel – “Valorização da vida – Aborto, Eutanásia e o Suicídio”
2º Painel – “Novos modelos de Familia” 
3º Painel – “Vicios da vida moderna”
4º Painel – “Animais e Espiritismo”

Editorial – pag. 3

  E com a palavra:

      O culto do “Evangelho no Lar” – pag. 4

         Casas e atividades – pag. 6
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Editorial
Ultimamente dominam os veículos de comunicação notícias sobre 

crianças e adolescentes sofrendo agressões físicas e emocionais, alguns a 
ponto de tornarem-se vítimas fatais de atos incompreensíveis e imperdoáveis 
de adultos. 

Triste constatar que os abusos não são de hoje, mas a frequência e 
virulência dos acontecimentos mais recentes têm nos deixado com um 
sentimento que ultrapassa o da impotência: onde erramos?

Cada vez mais fi ca evidente que colocar a responsabilidade única e 
exclusivamente nos pais já não basta. Muitos destes pais de menores 
atingidos pela brutalidade perderam por completo a compreensão do 
compromisso como provedores de amor, educação e, principalmente, 
proteção que assegure o desenvolvimento pleno e estável ao indivíduo. O 
que fazer? Virar as costas a esses pais? Abandonar duplamente os já órfãos 
de pais vivos?

A lamentável realidade é responsabilidade também da sociedade, da 
qual fazemos parte. A sociedade que deixa de acolher o indivíduo nas 
diversas necessidades básicas deixa também um rastro de destruição, 
como esse de nossas crianças, o nosso futuro.

Somos todos pais. Não podemos errar mais. Chega.

Texto elaborado por Carolina Saotome, publicitária colaboradora 
e revisão de Renata Esteves
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E com a Palavra
O Culto Cristão no Lar

Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, 
quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os 
Sagrados Escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação 
que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: 

— Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com 
os frutos de cada dia? 

O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante: 
— Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém 

compra os resíduos da pesca. 
Jesus sorriu e perguntou, de novo: — E o oleiro? que faz para atender 

à tarefa a que se propõe? 
— Certamente, Senhor — redargüiu o pescador, intrigado —, modela 

o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. 
O Amigo Celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: 
— E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pre-

tende? 
O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: — Lavrará a ma-

deira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não 
aperfeiçoará a peça bruta. 

Calou-se Jesus, por alguns instantes, e aduziu: 
— Assim, também, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a 

primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima 
exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona 
a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar 
a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e 
tranqüila sem que o lar se aperfeiçoe? 

A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não 
aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a har-
monia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, 
associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai que nos 
parece distante? 

Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e 
continuou: 

— Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a as-
sistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu 
pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não ins-
talar, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e 
no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, 
envia-nos a luz através do Céu. Se a claridade é a expansão dos raios que 
a constituem, a fartura começa no grão. 

Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas 
sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou 
no Mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras 
adequadas para explicar-se, murmurou, tímido: 

— Mestre, seja feito como desejas. 
Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edifican-

te e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na 
Terra, o primeiro culto cristão no lar. 

Neio Lúcio, psicografia de Francisco C. Xavier, Jesus no Lar, FEB.
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A importância do Lar, na educação moral 
É, no lar que os Espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na con-

dição de pais, filhos e irmãos; nesse ambiente, são oferecidas as opor-
tunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados 
exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solida-
riedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função edu-
cadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, 
quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala 
evolutiva, através de novas experiências, no campo intelectual e moral. 
Coerente com essa visão, afirma Emmanuel:* “A melhor escola, ainda é 
o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter”. 
Livro “O Consolador”, questão 110, FEB, psicografia Chico Xavier

Finalidade do Culto Cristão no Lar (Evangelho no Lar)
Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamen-

tos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. 
1. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar 

e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. 
2. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao Lar, pela união 

das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranqüila e equili-
brada. 

3. Higienizar o Lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer 
a influência dos Mensageiros do Bem. 

4. Facilitar no Lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades 
materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância 
e da oração. 

5. Elevar o padrão vibratório dos componentes do Lar e contribuir com o 
Plano Espiritual na obtenção de um mundo melhor. 

6. Tornar Jesus e o seu Evangelho conhecidos, compreendidos, sentidos 
e exemplificados em todos os ambientes.

Como fazer?
Escolha, na semana, um dia e horário em que a família possa se reunir 

(ou o maior número de familiares) durante mais ou menos trinta minutos. 
Crianças também podem fazer parte da reunião. Pode ocorrer a presença 
de visitantes ocasionais e, neste caso, podem ser convidados a participar; 
caso não sejam espíritas, devem ser esclarecidos sobre a finalidade da 
reunião. Há inclusive a possibilidade da reunião ser realizada por uma só 
pessoa – o roteiro a ser seguido é o mesmo.
1.  Início da reunião – prece simples e espontânea. 
2.  Leitura de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” – começar desde o 

prefácio, lendo um item ou dois sempre em seqüência. 
3.  Comentários sobre o texto lido – devem ser breves e contando com a 

participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às 
situações do dia-a-dia.

4.  Vibrações – Pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a Humanidade, 
por todos os governantes e por aqueles que têm sob a sua responsa-
bilidade crianças, jovens, adultos e idosos; pela implantação e vivência 
do Evangelho em todos os lares; pelo próprio lar dos participantes, 
mentalizando paz, harmonia e saúde para o corpo e para o espírito. 

5.  Pedidos – Pode-se pedir pelos parentes, amigos, por pessoas que 
não participem do círculo de amizades e por toda Humanidade. 

6.  Prece de encerramento – Simples, sincera e espontânea, agradecen-
do a Deus, a Jesus e aos Bons Espíritos.

OBS: ¹A prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reu-
nião mediúnica. Toda intuição e inspiração, que possam ocorrer, devem 
ficar no campo dos comentários gerais, no momento oportuno. 
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Os interessados em participar de cursos e estudos da doutrina espírita e/
ou de se engajar em trabalhos voluntários, podem encontrar nas casas 
espíritas dias e horários adequados às suas aspirações e necessidades. O 
contato para esclarecer as dúvidas deve ser feito com as casas através de 
telefone, email ou diretamente no local. 

1) CECD – CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE DAMASCO 
(*1955)
R. Moxei, 113 – Lapa de Baixo– Tel. (11) 3611-0164
www.caminhodedamasco.org.br
secretaria@caminhodedamasco.org.br

Palestras com temas evangélicos, doutrinários e atuais e passes
2ª, 3ª, 4ª e 5ª feiras – 20h
3ª e 5ª feiras – 14h

4ª f.  Curso do ESDE – Estudo sistematizado da doutrina espírita – 
tomo I – 20h

4ª f.  Curso do EPM – Estudo e prática da mediunidade – 
 Programa II para quem concluiu o ESDE I e II – 20h
5ª f.  Curso do ESDE – Estudo sistematizado da doutrina espírita – 

tomo I – 20h
5ª f.  Curso do EADE – Estudo aprofundado da doutrina espírita – 

Aprendizes do Evangelho – 20h
 Curso preparatório de espiritismo – 20h (inscrições abertas)
Sábado Evangelização infanto-juvenil – 9h (crianças e jovens de 2 a 

16 anos)
Domingo Mocidade Espírita – 10h
 Atendimento Fraterno – agendar pelo fone 3611-0164 ou 

pessoalmente na secretaria do Centro
Livraria, Biblioteca circulante e Clube do Livro)

2) CEVRV – CENTRO ESPÍRITA VICENTE RODRIGUES VIEIRA 
(*1942)
R. Capitão Alceu Vieira, 142 – Vila Ipojuca
www.vicenterodrigues.org.br

2ª f.  Curso “Iniciação Espírita” – 20h
4ª f.  Palestra evangélica e passes – 20h
5ª f.  Evangelho e passes – 15h
Último sábado do mês – SAE – Serviço Assistencial Espírita – distribuição 
de gêneros alimentícios às famílias assistidas

Casas e Atividades (*=ano de fundação)
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3) CEEAK – CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN 
KARDEC (*1942)
ceeaksaopaulo@gmail.com – jcgelli@ig.com.br  
divamontabone@gmail.com
www.facebook.com/ceeakpompeia

Com o encerramento das atividades no imóvel da Rua Barão do Bananal 
em 30 de abril de 2015, devido à desapropriação do mesmo para a cons-
trução da linha 6, laranja, do Metrô, os trabalhos Evangelho e Passes está 
sendo feito todos os domingos às 10horas em espaço gentilmente cedido 
pela Assistência Mais Amor – ‘’AMA’’ até a aquisição de nossa nova sede.
Endereço da AMA - Assistência Mais Amor – Rua Henrique Elkis, 09 – Vila 
Romana (travessa localizada entre a Rua Coriolano e Rua Fábia).

4) CEJK – CENTRO ESPÍRITA JESUS E KARDEC (*2006)
R. Coronel Melo de Oliveira, 289 – Perdizes – tel. 3675-7205
cejk02@gmail.com – www.cejk.org.br 
https://www.facebook.com/centroespiritajesusekardec

2ª f.  Atendimento fraterno (individual) – 18h30 
 Palestra e passe – 20h
3ª f.  Curso de espiritismo – 20h
4ª f.  Palestra e passe – 15h30
 Atendimento fraterno (individual) – 16h30
 Curso de espiritismo – 20h
6ª f.  Curso de médiuns – 20h
Livraria Espírita – 2ª f. à 6ª f. das 10hs até 18hs e Sábado das 10hs às 
13:00 hs

5) GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA (*1964)
Unidade Doutrinária – R. Caiuby, 1306 – Perdizes – www.geb.org.br

Domingo: Palestra doutrinário-evangélica – 10h
Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos) – 10h

2ª, 4ª e 5ª f.  Palestra doutrinário-evangélica, fluidoterapia e passe – 18h
4ª f.  Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica – 14h30 e 

às 20h
6ª f.  Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica – 14h30
Sábado Mocidade (16 a 30 anos) – Estudo da Doutrina Espírita – 18h
 Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos) – 9h

UNIDADE VILA BRASILÂNDIA
R. Jorge Pires Ramalho, 34/70 – V. Brasilândia
Sábado Palestra doutrinário-evangélica e passe – 16h
Domingo Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica – 10h
 Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos) – 10h
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UNIDADE LAR TRANSITÓRIO
R. Maria José, 311/313 – Bela Vista
4ª f.  Palestra doutrinário-evangélica e passe – 18h

ESPAÇO APINAGÉS
R. Apinagés, 591 – Perdizes
Doações / bazar beneficente – 2ª a 5ª f.: 13h30 às 18h

Domingo – 10h
Julho Tema Palestrante

03 Reconciliar-se com os adversários José Nilton
10 Pensamento e Vida Gilmar Trivelato
17 “Eu sou o Caminho, a Verdade e Vida” Ronaldo Lopes
24 Necessário e Supérfluo- Lei de 

Conservação
Daniel Branchini

31 O Jovem e o Espiritismo Maria Eugênia 
Fuseiro

Agosto Tema Palestrante
07 Fluidos e Milagres do Evangelho Daniel Steagall
14 “Honra a teu pai e a tua mãe” Dina Steagall e 

Maira Padovan
21 A Educação dos Sentimentos Ana Flávia Januário 

Alves
28 Lindos Casos de Dr. Bezerra de Menezes Sonia Lopes

Quarta-feira – 14h30
Julho Tema Palestrante

06 Francisco de Assis Mariinha Gonçalves
13 Saúde e doenças espirituais Christiane Deneno
20 Anjos e Demônios Elizabeth Fantato
27 O Cirineu Eliana Galassi

Agosto Tema Palestrante
03 Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Tânia Cavalcante
10 A ação da prece Monica Steagall
17 Amparo mútuo Elizabeth Fantato
24 Observai os pássaros do céu. Cecília Augusto
31 Educação e Espiritismo Moema Melani

Quarta-feira – 20h
Julho Tema Palestrante

06 Dai a Cesar o que é de Cesar. Robson Ferreira
13 Lei de Conservação e de Destruição. Almir Polycarpo
20 Afeição e amizade- Livro: O Consolador Duílio Mandetta
27 A Fé Francisco Gabilan

Agosto Tema Palestrante
03 O que significa oferecer a outra face? Sonia Fontes
10 “Vós sois a luz do mundo” Adriano Marim
17 “A negação de Pedro” Marco Antonio 

Santos
24 Colônias espirituais. Denisarth Steagall
31 A Vontade: uma potência da alma. Marília Macorin
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Sexta-feira – 14h30
Julho Tema Palestrante

01 Afabilidade, paciência e tolerância. Márcia Abduch Maia

08 Dever: obrigação moral. Hortência Sanajotta

15 Parábola dos talentos Sonia Lopes

22 O bem e o mal Mara Andrade

29 O que é ser feliz? Mirtes Beltrami

Agosto Tema Palestrante

05 Livro: Eustáquio- quinze séculos de uma 
trajetória.

Gláucia Facciolla

12 Terapêutica do perdão Valdirene Canhestro

19 O homem de bem e os bons espíritas. Sandra Gema

26 Dr. Bezerra de Menezes Cecília Augusto

6) NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE SOUZA 
(*1963)
R. Padre Chico, 198/206 – Pompéia – Tel. (11) 3673-1382
nkaps@uol.com.br

2ª f. Atendimento Fraterno – 19h 
 Palestra Evangélica e Passes – 20h 
3ª f.  Cursos – às 15h e às 20h
5ª f.  Cursos – 14h e às 20h
 Atendimento Fraterno – 14h
 Palestra Evangélica e Passes – 15h30
6ª f.  Palestra Evangélica e Passes – 20h
Sábado Evangelização Infantil e Mocidade Espírita – 9h30
 Cursos – 9h30 
Domingo – segundo e último domingo de cada mês 
 Atendimento Fraterno – 9h
 Palestra Evangélica e Passes – 10h

Sábado – 16h
Julho Tema Palestrante

02 Paternidade e Maternidade é missão Deusa Samu

Agosto Tema Palestrante

20 Tema livre Dra. Irvênia Prada

7) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS (*1979)
Rua Mario, 132 – Vila Romana – SP- Capital – Tel. (11) 3868-4940 
www.karitas.org.br secretaria@karitas.org.br

3ª f.  Ambulatório de atendimento aos irmãos quimio-dependentes 
e seus familiares – Orientação psicológica com hora marcada 
– 18h 

 Reunião Grupo Nar-Anon (Narcóticos Anonimos) – 20h
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4ª f.  Grupo de Estudo para o desenvolvimento dos trabalhadores 
da casa – 20h

5ª f.  Grupo de Estudo sobre o ESDE (Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita) – 19h30

6ª f.  Reunião Pública, Atendimento Fraterno e Fluidoterapia – 20h
Sábado  Evangelização Infantil – 9h
 Grupo da Pré Mocidade – 9h30
 Reunião Pública e Fluidoterapia – 9h30

8) SEEL – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA (1948)
R. Sheldon, 52 – Lapa – Tel. (11) 3835-8139 – saeseel@terra.com.br

3ª f.  Evangelho, fluidoterapia e passes – 8h
 Curso “Livro dos Espíritos” e estudo do livro “Nos domínios 

da Mediunidade” – 20h15
4ª f.  Palestra Evangélica e Passes – 14h e às 20h15

SAE – SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA
Rua Sheldon, 72 tel. (11) 3836-5053

A Sociedade Assistencial Espírita mantém 2 unidades, sendo uma o CCA 
– Centro da Criança e do Adolescente Herculano Pires, na Rua Sheldon, 
72 e o CCA Atilio Campanini, na Praça Renê Barreto, 53 e também o DE-
PAF – Departamento de Assistência à Família. Atendem diariamente 190 
crianças na faixa etária de 6 a 15 anos, em 2 turnos, das 7 às 12 horas e 
das 12 às 18 horas. Proporcionam reforço escolar e atividades didáticas, 
informática, esporte, musica, artes, de forma que o jovem seja atendido 
em suas necessidades de educação, de lazer e de alimentação no período 
em que não está na escola.

9) SEETO – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE 
OUTUBRO (*1950)
R. Clélia, 669 – Lapa
Tel. (11) 3672-9892 – Tel./Fax – 3673-1474
www.3deoutubro.org.br – 3deoutubro@uol.com.br

Domingo Vibrações à distância e assistência espiritual – 8 h
 GOE – Grupo de orientação e encaminhamento – 9h às 10h
 Fluidoterapia – 9h10 às 9h45
 Reunião da Mocidade – 10h
 Evangelização infantil e pré-mocidade – 10h
 Palestras – 10h
2ª f.  Fluidoterapia – 14h30 e às 19h30
 Doutrinação – 15h e às 20h
 Evangelho – 16h e às 20h
 GOE – Grupo de Orientação e encaminhamento – 18h30 às 

20h
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3ª e 4ª f.  Fluidoterapia – 14h e às 19h30
 Escola de Doutrina Espírita – 14h30 e às 20h
5ª f.  GOE – Grupo de Orientação e encaminhamento – 14h às 20h
 Fluidoterapia – 14h e às 19h15
 Vibrações à distância – 15h e às 20h
 Introdução à doutrina espírita – 15h e às 20h
 Grupos de estudos – 16h e às 20h
6ª f.  Fluidoterapia – 14h e às 19h15
 Assistência espiritual – 15h e às 20h
 GAS – Grupo de assistência à saúde – 20h
Sábado Curso de Expositor Espírita – 10h às 12 horas 
 Fluidoterapia – 14h e às 19h15
 Vibrações à distância – 15h e às 20h
 Introdução à doutrina – 15h e às 20h
 Grupos de Estudos – 16h e às 20h
 GOE -Grupo de Orientação e Encaminhamento – 10 às 12h
Domingo Palestras – 10 horas

Domingo – 10h
Julho Tema Palestrante

03 A evolução da consciência e a psicologia 
da mediunidade – Dia da USE

Luiz Fernando 
Lopes

10 Um olhar para a família Deusa Samu

17 Diversos tipos de família José Carlos 
Estorino

24 O nosso dever cristão na sociedade: 
atitudes, ações e práticas responsáveis

Wanderley 
Trevisani

31 Tema a definir Ronaldo Lopes

Agosto Tema Palestrante

07 Tema a definir – Dia da USE Luiz Fernando

14 Tema a definir Adriano Marin 

21 Evangelho, Música e Poesia Dirce Biscuola

28 Jesus Marco Maiuri

NÚCLEO ASSISTENCIAL ANITA BRIZA
R. Aurélia, 665 – Lapa – Tel. 3862-2132
Sábado – Trabalhos assistenciais – 7h30 às 13h
4ª feira – Encontro entre candidatas a empregadas domésticas e patroas 
– 10h às 12h 

SALA DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS (AA)
www.alcoolicosanonimos.org.br
R. Tibério, 264 – tel. (11) 3315-9333
2ª a 6ª feira – 20h
Sábados e feriados – 17h
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SALA DE AL-ANON LAPA (para amigos e familiares)
www.al-anon.org.br
R. Tibério, 264 – tel. (11) 3228-7425
Sábados 14h às 16 horas

10) SPEE – SOCIEDADE PAULISTA DE ESTUDOS ESPÍRITAS 
(*1995)
R. Augusto de Miranda, 725 – Pompéia – Tel. (11) 3875-4228
www.centrospee.com.br 

2ªf.  Atendimento fraterno – 19h30
 Palestra e fluidoterapia – 20h10
 Tratamento espiritual – 20h10
3ªf e 5ª f.  ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - Livro dos 

Médiuns e Livro dos Espíritos – 20h10
2ª a 5ª f.  Aula de Alfabetização e Leitura para adultos, com distribuição 

de material pedagógico e lanche – 18h
2ª a 6ª f.  Aula de Informática – 15h e às 18h
Sábado  Palestra e fluidoterapia – 10h
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Rua Espartaco,  584 – Tel.: (11) 3875-3275 – www.atcik.com.br

Area de atuação: Papeis fotográfi cos e 
materiais para confecção de 
lembranças de aniversário.

Rua Havaí, 31 - Perdizes

Encontre aqui muito sabor e o 
verdadeiro tempero caseiro

Servimos almoço todos os dias!
Encomendas (11) 3854-7463

Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 18:00
Sábado e Domingo das 09:00 às 16:00





“A Música é a linguagem da Alma.”

Venha conferir o nosso Espaço!

� Musicalização Infan	l

� Piano

� Teclado

� Violão

� Violino

� Guitarra

� Baixo

� Bandolim

� Bateria

� Flauta

� Pequena Percussão

� Canto e Canto Coral

� Desenho

� Teatro

R. Cuevas, 206 | Alto da Lapa

(11) 2765-3440

www.estudiomarapassos.com.br

estudiomarapassos@gmail.com

Rua Trajano, 235 – Lapa • Fone: 3862-6619
anamaria@monteferrarioadvogados.com

 Empresarial
 Criminal  Trabalhista 

 Previdenciária  Tributária 
 Família  Administrativa  Cível

OAB nº 46.637/SP



RUA DNIEPER, 293 – LAPA
SÃO PAULO - SP CEP: 05057-030
EMAIL: saopaulomultimoveis@terra.com.br

TELEFONE
3836.7300

COMPRA
VENDE
ALUGA
ADMINISTRA

CRECI 72.481

Rua Clélia, 669 • Lapa • São Paulo •  3673-1474 – 3672-9892


